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AOO'ra e o autor
Gi-três>volumeS de "Direito,
Lq;i~l~

e Liberdade", de F.
A Hi?s;k~ , retort'..arn o tema
gcc.àl Ee.plc--r~dc ç.eio :_!;:·tor em
·~ss&O:nA...arnentos d! Uberdade":
cdooru::- em linguagem atual as
drutriii!a:s do liberalismo clássico,
trostrando que. elas são mais
afecwadas · aos- problemas
cmtemporâneos do que
q}:alQ-J!-ff outra alternatiya
t»líti~l A. trilogia esg_()ta
asurrtos-; que não foram
e::Gnrifu.:,.. no livro mais- antigo;,
q1e:· ft uma primeira discussão·
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d®- P.Jiilcipios básicos
ircl-ispens.áveis à manutenção de
un-a· sociedade aberta. Por isso,

1-h:yek considera esta obra mais
pasoal· e mais original do que
''ns Fundamentos da Liberdade",
d• ,qual Visão estará lançando
brevemente a segunda edição
bm:silcira.

Volume lli

AORDEM POLÍTICA DE UM POVO LIVRE

·

·•Normas e Ordem'\ o primeiro
dos três volumes da obra,
contrasta... na sociedade humana,
ordens auwgeradas ou
espontâneas com organizações
ou. ordeQS construidas e
diferencia os dois tipos bem
diversos de norma que vigoram
em umas e outras. No segundo
volume, •• A Miragem da Justiça
Saciar·. Hayek demonstra que
justiça distributiva ou 'social',
. apesar de ser vista quase como
. religião- por muitos~ não tem
se-ntido algum em uma ordem
.espontânea e serve apenas para
justificar demandas de grupos
particulares em~- ordens
construídas. O terceiro tomo,
u A Ordem -Política de Um Povo
Livre", expõe os defeitos que
estão corrom~ndo as atuais
~democracias' Ocidentais e sugere
como erradicá-los;
Friedrich August von Hayek, o
autor. é um dos -mais -notáveis
pensadores contemporâneos e ~
-um dos dois -co-reCip.-ieQ_tes do-
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Prefácio

Mais uma vez circunstâncias imprevistas retardaram, por um tempo
maior que o esperado, a publicação deste último volume de um lino começado há mais de dezessete anos. Com exceção dos que constituem
agora os dois últimos capítulos, ele estava em sua maior parte praticamente concluído já em fins de I%9, quando perturbações de saúde
obrigaram-me a suspender os esforços para concluí-lo. Nessa ocasião,
foi na verdade a dúvida de poder jamais vir a fazê-lo que me fez decidir
publicar separadamente, como Volume I, a primeira terça parte do que
se destinara a formar um único volume, visto estar ela inteiramente
pronta. Quando pude retomar o trabalho sistemático, dei-me conta, como expliquei no Prefácio ao Volume II, de que pelo menos um capitulo
do manuscrito dessa segunda parte exigia completa reelaboração.
Da última terça parte do manuscrito original, só o que deveria ser o
último capítulo (Capítulo 18) não estava concluído quando da interrupção do trabalho. Mas, embora acredite ter agora basicamente realizado
a intenção original, durante o longo período que transcorreu minhas
idéias continuaram a se desenvolver, e relutei em publicar o que será
inevitavelmente meu último trabalho sistemático sem ao menos indicar
em que direção elas estiveram caminhando. Em conseqüência, não só o
que deveria ser o capítulo final contém grande número de reformulações que espero superem a argumentação antes desenvolvida, como julguei necessário acrescentar um Epílogo que expressa mais diretamente a
concepção geral da evolução moral e política que me orientou em todo
esse empreendimento. Inseri também, como Capítulo 16, uma breve recapitulação da argumentação anterior.
Outras causas contribuíram, além disso, para retardar o término do
livro. Assim como hesitara quanto à conveniência de publicar o Volume II sem levar plenamente em conta a importante obra de John Rawls,
A Theory of Justice (Oxford, 1972), assim também ter-me-ia sentido
agora, se fosse mais jovem, no dever de assimilar por completo~ antes
de encerrar minha própria investigação sobre a mesma ordem de problemas, dois importantes livros lançados desde então: Anarchy, Stale
and Utopia, de Robert Nozik (Nova Iorque, 1974), e On Human Con-
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duct, de Michael Oakeshott (Oxford, 1975). Certa ou erradamente, decidiiafmal que se me empenhasse em absorver por inteiro suas análises
Pf1ail~d-epois concluir :minha própria exposição, provavelmente nunca
coruJeguiria 1\lzê-lo. Mas considero-me no dever de dizer aos leitores
rnaisjoyens que não lhes será possível uma plena compreensão do esta- ·
do atual do pensamento sobre essas questões sem que façam. esse esforço que, de minha parte, devo adiar até que tenha concluído a formulação das conclusões a que já tinha chegado antes de ter conhecimento
dessas,obras.
· ·
Alnda,como.di::Cllrrênciado longo período em que o presente trabalho se,desenvol~~u; passei a jul<;ar conveniente mudar minha terminoH:@a~enicalff.!!'./t ~QS:,l)afa os quais quero. chamar a atenção do leitor.
Foi'sobretudp,o,desenvolvimento da cibernética e das teorias da informação e dos sist.emas a ela relacionadas que me persuadiu de que talvez
termos diferentes dos que eu costumava usar fossem mais facilmente
compreenslveis para o leitor contemporâneo. Embora ainda aprecie e
empregue ocasionalmente a expressão 'ordem espontânea', concordo
que 'ordem autogeradora' ou 'estruturas auto-organizadoras' constituem por vezes expressões mais precisas e unívocas, e por isso as utilizo
com mais freqüência que a primeira. Do mesmo modo, em conformida-.
de com o uso hoje predominante, emprego agora, às vezes, a palavra
'sistema' em vez de 'ordem'. Muitas vezes, a palavra 'informação' é
também evidentemente preferível nos casos em que eu em geral falava
de 'conhecimento', uma vez que a primeira se refere claramente ao conhecimento de fatos particula.-es,,.e não ao conhecimento teórico que<>
simples termo 'conhecimento' poderia sugerir. Por f"un, dado que
'construtivista' parece encerrar ainda, para alguns, a conotação elogio'
sa derivada do adjetivo 'construtivo', julguei aconselhãvel, para destacar o sentido depreciativo em que uso esse termo (signlficativamente_de
origem russa), substituí-lo por 'construtivistíco', que recon)leço ser ainda mais feio. Talvez deva acrescentar que sinto certo pesar de não ter tido a coragem de empregar sistematicamente alguns outros.neologismos
por mim sugeridos, como ~kosmos•J ~taxis•, ~nomos•:. ~theSiS_•, 'Cã.taJa.:.
xia' e 'demarqula'. Mas provavelmente a exposição terá ganhado em
inteligibilidade o que perdeu, com isso, em precisão.
Talvez deva também lembrar mais uma vez ao leitor que o presente
Hvro nunca teve por finalidade apresentar uma exposição exaustiva ou
abrangente dos princípios bàsicos em que se poderia apoiar uma sociedade de homens livres, pretendendo antes preencher aS lacunas que descobri depois de ter feito, em Os Fundamentos da Liberdade (The Constiturion of Liberty), uma tentativa de reapresentar as doutrinas tradl·- · clonais do liberalismo clássico ao leitor contemporâneo numa forma
adaptada aos problemas e ao pensamento de nossos dias. Por essa ra=·~·~·~ é um trabalho muito menos completo, muito mais dificil e pes-

Prefácio

XV

soal, embora seja também, espero, mais original que o anterior. Mas
trata-se, sem dúvida alguma, de um trabalho suplementar, não de um
substituto para ele. Ao leitor incipiente, recomendaria portanto que lesse Os Fundamentos da Liberdade antes de passar à discussão mais detalhada ou ao exame específico dos problemas para os quais procurei propor soluções nestes três volumes. O objetivo destes, porém, é explicar
por que idéias que já há muito vêm sendo consideradas antiquadas me
parecem ainda imensamente superiores a quaisquer doutrinas alternativas que tenham encontrado, nos últimos tempos, maior receptividade
do público.
O leitor provavelmente há de deduzir que todo o livro foi inspirado
por uma crescente apreensão com o rumo tomado pela ordem política
dos paises que se costumava considerar os mais avançados. A convie~
ção, cada vez mais forte, cujos fundamentos o livro apresenta, de que
essa perigosa evolução rumo ao Estado totalitário se torna inevitável
em decorrência de certos defeitos de construção, profundamente arraigados, da forma geralmente aceita de 'governo democrático, forçou-me
a conceber fórmulas alternativas. Gostaria de reiterar que, embora eu
acredite profundamente nos princípios básicos da democracia como o
único método eficaz já descoberto que permite a mudança pacifica, e esteja portanto alarmado com o desencanto visível e cada vez maior com
ela como método desejável de governar - muito favorecido pelo abuso
crescente da palavra para designar pretensos objetivos de governo - ,
convenço-me cada vez mais de que caminhamos para um impasse de que
os líderes políticos prometerão livrar-nos por meios temerários.
Ao preparar o caminho para uma proposta de alteração básica da
estrutura do governo democrático que, a esta altura, quase todos considerarão inteiramente impraticável, o presente volume pretende fornecer
uma espécie de equipamento intelectual de emergência para o momento
- talvez não muito distante - em que o colapso das instituições existentes se tornar inequívoco e em que tal equipamento poderã, assim o
espero, apontar uma saída. Esse equipamento deveria permitir-nos preservar o que há de verdadeiramente precioso na democracia, livrandonos, ao mesmo tempo, de suas características condenáveis, que a maioria das pessoas continua a aCeitar unicamente porque as considera inevitáveis. Junto com o esquema similar de emergência destinado a privar
o governo dos poderes monopólicos de controle da oferta monetária,
igualmente necessário para que escapemos ao pesadelo de poderes cada
vez mais autoritários, e que esbocei recentemente em outra publicação
(Denationalization of Money, 2~ ed., Institute of Economic Affairs,
Londres, 197"8), a proposta aqui apresentada oferece uma alternativa
viável de escapar ao destino que nos ameaça. Dar-me-ei por satisfeito se
tiver conseguido convencer algumas pessoas de que, se a primeira experiência de liberdade que tentamos realizar nos tempos modernO;S vier a
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fracassar, isso não terá ocorrido por ser a liberdade um ideal inexeqüivel. :mas porque a realiza..:nos da maneira errada.
~~ero aue o leitor perde-e certa ausência de método e algumas repetlçõ<;s .ctesn&essárias numa exposição escrita e reescrita durante quinze
am:>>, perlodo inteiTompido por um longo intervalo de doença. Tenho
pler.a consciência disso, mas se, com meus oitenta anos, procurasse remodelá-la por inteiro, provavelmente jamais chegaria ao íun da tarefa.
No Prefácio ao primeiro volume; expressei minha gratidão ao professor· Edwin McClellan, da Universidade de Chicago,. que me fora de
grande.·valia ao,pr,Qeeder, à; revisão estilística do. texto inacabado, talcomo se encontn\Ya;Sl'te·anos:atrás. Tanta modificação foi feita desde en'i'A-•11\!'Jle><ç; fJB<GI:""eHlml-l~>;de qualquer responsabilidade pela redação
âa,versão que orasubrru:to ao público. Mas contrai urna nova dívida de
gratidão, desta vez. com· o professor Arthur Shenfield, de Londres, que
gentilmente re)(iu o texto. final deste volume, fazendo diversas correçOes
tanto de conteúdo como de estilo, e com Mrs. Charlotte Cubitt, que, ao
datilografar o texto, o aprimorou também. Além disso, sou muito grato a Mrs. Vemelia Crawford, de Irvington-on-Hudson, Nova Iorque,
que mais urna vez aplicou sua competência e discernimento comprovados no preparo do índice de assuntos referente aos três tomos e apresentado ao final deste volume.

Nota dos tradutores
A palavra order(ordem) aparece no original em dois sentidos: significando 'sistema•. em spontaneous arder e market order por exemplo, acepção em que
guarda semelhança com o termo 'ordem', em expressões como 'ordem civil',
'ordem jurídica', 'ordem politica"; e em contraposição a ~desordem'. Algumas
vezes é usada ainda no sentido de 'determinação específica' (command), termo
inglês que estaria ingressando no vocabulário juridico português como 'comando". Preferiu-se, no entanto, traduzi-lo por 'determinação específica', deixando 'ordem' apenas quando não há perigo de confusão com as duas primeiras

acepções.

·

A adoção de 'ordem de mercado' para market order, em vez de 'sistema de
mercado', pode causar estranheza, não só por ser inédito mas também por parecer errado, sendo supostamente 'ordem do mercado' o mais correto. Talvez 'sistema de mercado' fosse uma tradução razoável. Porém o autor parece querer
enfatizar que o mercado livre não é um sistema (sistemas podem ser deliberadamente criados e modificados pelo homem), mas, acima de tudo, um 'sistema'
que se auto-ordena espontaneamente, quando as livres ações hwnanas que o
formam são limitad~ apenas por normas abstratas e prospectivas aplicáveis
igualmente a todos, e no qual o governo não pode intervir sem produzir desordem. Portanto, empregou-se a expressão 'ordem de mercado' com o propósito
de ser fiel à intenção do autor e na esperança de que ela passe ao uso corrente.
Por outro lado. quando, em um mesmo parágrafo ou subcapítulo, surge
market order, referindo-se tanto ao sistema de mercado como ao fato de que ele
está ordenado, as traduçoes respectivas são 'sistema de mercado' e 'ordem do
mercado'.

DOZE

A opinião da maioria e a
democracia contemporânea
Yias a grande maioria [da Assembléia ateniense] bradou que era monstruoso im·
p-edir que o povo fizesse tudo que desejasse (... ). Entao os Priianes, tomados de
medo, assentiram em colocar esse assunto em votação - todos eies, excew Só·
crates, o filho de Sofronisco, o qual disse que em nenhuma cirçuns!.ânda agiria
senão em conformidade com a lei.
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O crescente desencanto com a democracia
Quando as atividades do governo moderno produzem resultados globais que poucos desejaram ou previram, encara-se isso em geral como
uma caracteristica inevitável da democracia. É dificil afirmar, no entanto, que essa evolução dos acontecimentos usualmente corresponda
aos desejos de qualquer grupo identificável de pessoas. Aparentemente,
o processo específico por nós escolhido para averiguar o que chamamos
de vontade do povo produz resultados que pouco têm a ver com algo
merecedor do nome de 'vontade comum' de qualquer segmente> substancial da população.
De fato, acostumamo-nos tanto a considerar democrático unicamente o conjunto particular de instituições hoje existente em todas as
democracias ocidentais, e em que a maioria de um organismo representativo estabelece as leis e administra o governo, que essa forma de democracia nos parece a única possível. Em conseqüênciat não estamos
dispostos a encarar o fato de que esse sistema não só produziu muitos
resultados que ninguém aprecia, mas mostrou-se também impraticável
•Xenofonte, Hellnicas, I, vii, 12~16. A tradução em a1emao de uma versão preliminar do
que agora constitui os capitulas 12 e 13 foi publicada, já em 1965, sob o 1i1ulo 'Anschauungen der Mehrheit und zeitgenOssische Demokratie' em Ordo XV /XVI {Dtlsseldorf
e Munique, 1965) e reeditada em meus Freiburger Studien (Tübingen. 1969).
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"'-"" qt.,<se <.odos os países em que essas instituições democráticaS não foram limi<adas por sólidas tradições acerca das funções próprias das assembléias representativas. Por acreditarmos, justificadamente, no ideaí
básico de democracia, sentimo-nos quase sempre no dever de defender
as instituições particular,es que há muito foram aceitas como sua corporificação, e hesitamos em criticá,las porque isso poderia enfraquecer o
respeito por umoideaí que desejamos preservar.
Já não (: mais possivel, entretanto, fazer vista grossa ao fato de que
nos último&: tempos,. ape&:ar de contínuos louvores superficiais a esse sistema e-até, d<!c apelos por sua amp!i!lçâo, surgiu entre pessoas pondera&lí;·uma c - t e : ansiedade e grave apreensão com respeito aos resultados que ele muitas vezes produz•. Isto não assume em toda parte a
forma do realismo cínico caraaeristico de alguns cientistas políticos
contemporâneos, que vêem a democracia como apenas uma modalidade a mais de uma luta inevitável em que se decide 'quem leva o quê,
quando e como''· Contudo, é sem dúvida inegável que reina um sentimento de profunda desilusão e dúvida com relação ao futuro da democracia, gerado pela crença de que esses desdobramentos que quase ninguém aprova sllo inevitáveis. Ele encontrou expressão, muitos anos
atrás, na conhecida afirmação de Joseph Schumpeter de que, embora
melhor para todos, um sistema baseado no livre mercado está inapelavelmente condenado, ao passo que o socialismo, embora incapaz de
cumprir suas promessas, acabará se impondo>.
Parece ser o curso normal do desenvolvimento da democracia que,
após um primeiro periodo glorioso em que é compreendida e a tua efetivamente como salvaguarda da bõerdade pessoal por aceitar as limitações de um nomos superior, ela venha mais cedo ou mais tarde a se ar-

rogar o direito de decidir qualquer questão especifica de qualquer manetra que a maioria determine. Foi o que se passou com a democracia
ateniense no fi~al do século V A. C., como o atesta o famoso episódio
refendo na epigrafe deste capitulo. No século seguinte, Demóstenes
(entre outros) se queixaria de que 'nossas leis não são melhores do que
muttos decretos; mais ainda, verificarás que as leis que devem ser observadas na elaboração dos decretos são posteriores aos próprios
decretos'4.
Na Idade Moderna uma evolução semelhante teve inicio quando o
Parlamento britânico se arrogou poderes soberanos ísto é ilimitados
e rejeitou explicitamente, em 1766, a idéia de que d~veria ~tar sujeito:
em suas decisões particulares, a quaisquer normas gerais não formuladas por ele mesmo. Embora por algum tempo uma sólida tradição do
estado de direito impedisse o abuso grave do poder que o Parlamento se
arrogara, com o correr do tempo evidenciou-se, como a grande calamidade do período moderno, que logo após a conquista do governo repres~ntativo todas as restrições ao poder supremo, penosamente estabeleCidas ao longo da evolução da monarquia constitucional foram sucessivamente desmanteladas por se achar que já não mais ~ram necessária~.
_afirmar que 'onde as leis não são soberanas ( ... ) porquanto a
ma10na_ e soberana, não como indivíduos mas coletivamente ( ... )tal democraCia _não é absolutamente uma constituição'', Aristóteles já percebera que 1sso representava na prática o abandono do constitucionalismo, que consiste na limitação de iodo poder por princípios permanentes de governo; recentemente, isso foi de novo assinalado por um autor
moderno _que fala de 'constituições tão democráticas que, propriamente
falando, Já não são mais constituições''· De fato, dizem-nos agora que
'a moderna co~cepç~<? de democracia é uma fOrma de governo em que
nenhuma restnção e tmposta ao organismo governante'7 e, como vi-
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1Um sintoma significativo foi um anigo de Ceci1 Kin&- 'The Declining Reputation of Parliamentaiy Democracy'. publicado em ne
(Londres) em 16 de lietembro de 1968.
Ele sustentava:

r,..

Oquemeparecemaispe:rturbador~o~:,emtodoomundo.-daautoridade

•J?emóstenes, Against Leptines, 92, ~-~a Loeb Classical Library, trad. J. H. Vince, pã-

e do respeito pelas instituiçOes democrálÍÔIS."_Hâ um· século, havis nos países

avançados do mundo oco~ de que_~_governo~tamentar era a rDrlhor forma de governo. Mas hoje a insatisfaçlo com o governo parlamentar é geraL Nin-

gt~as 552·3. Cf. também, sobre o eptsódto a que se refere a passagem de Xenofonte que é
eptgrafe deste caplt~lo, Lord Acton, History of Freedom (Londres, 1907), pãgina 12:

guém pode afirmar seriamente que os parlamentos da Europa e dos Estados Unidos estejam contribuindo para o seu prestl,gio ( ...). P,. reputaçlo do governo parlamentar caiu tanto que boje cki ê ddendido.CO~ base no_argumento de que. por
deficiente que seja, outras formas de governo slo piores.
AJguns dos mais recentes livros da literatura sobre esse tópico, cada vez mais vasta; sao:
Robert Moss, Tlu! Coi/Qpse of Democracy (Londres, 1975); K. Sontheimer, G. A. Riner
et Der Oõerrirussan t1u .DenrokJutie(Col&lia, 1970);
Julien, Le Suicide de /Qdemocnuie (Paris, 1972); e Lord Hailsham, Tire Dilem11UZ of Democracy (LoÍidres, 1978).

Numa ocastâo memorável, os atenienses reunidos em assembléia declararam ser
monstruoso_ que se lhes impedisse fazer o que desejassem: nenhuma força exis·
tente ~ena det~·los; resolveram que nenhum dever os coibiria e que não se
submeten~ a let alguma que eles mesmos não tivessem feito. Foi assim que 0
povo eman_ctpado de Arenas se conveneu em !irano.

m.

.!Jiarold D. Lasswell, Politics -

c.

Who gets Wlurt, Wlten, How ~ova Iorque, 1936}.

>J. A. S<:humpeter, Q,pita/ism, Socildism and Democracy (Nova lorqU<, 1942, 3! ed.,

,, ,,, t{ ,_,1..~
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Arist6t_eles, Politics, IV, iv, 7, ed. da Loeb Classical Library, trad. de H. Rackham
(Cambndge, Mass. e Londres, 1932), páginas 304-5.

6Giova~ni Sartori. f:!emocrotic Theor_•; (Nova Iorque, 1965), pãgina 312. Toda a seçao 7
do Capuulo 13, págmas 306-14, desse livro é extremamente pertinente ao presen:e tema.
7

Rich_ard Wollheim, 'A Paradox in the Theory of Democracy', em Peter Lasleu e w. G.
Runoman (orgs.). Phi!osophy, Politics and Society, 2! série (Oxford. 1962), pâgina 72.
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mos, alguns já CO!!Ciuíram que as constituições são remanescentes obsoletos, inco!llpatíveõ.s com o conceito moderno de governo•.

O .engano fatídico foiiju~ ctue a. adoção de proceáimentos democrãticos !ll'fmitia,dispensaJ: todas; as outras limitações ao poder governamental.; Isso fomAAtillttmnbém a crença de que o 'controle do governo' pel&legislativ~.dimtQC;I!aticamente eleito substituiria adequadamente as limitaÇÕes tradicionais~. quando na realidade a necessidade de formar
maiorias organizadas para defender um programa de ações especificas
em favor de grupos especiais introduziu uma nova fonte de arbitrariedade e parcialldade, produzüido resultados incompatíveis com os princípios morais. da maioria. Como veremos, a conseqüência paradoxal da
posse de poderes ilimitados é impossibilitar a um organismo representativo.assegurar a preponderância dos princípios gerais aceitos por todos,
porque num tal sistema a maioria da assembléia representativa se vê
obrigada, para continuar sendo maioria, a fazer o que puder para comprar o apoio dos vãrios grupos de pressão, em troca da concessão de beneftcios especiais.
Assim foi que, a par das valiosas instituições do governo representativo, a Grã-Bretanha deu ao mundo também o pernicioso princípio da
soberania parlamentar••, segundo o qual a assembléia representativa é
8George Burdeau, tal como referido antes no Vol. 1, pãgina 1, nota 4.
9parece, e M. J. C. Vlle o confmna em Constitutiotuúism and the Separation oj Powers
(Oxford, 1967), página 217, que Jame:sMill foi a esse respeito o principal culpado. ainda
que seja dificil encontrar em seu Essoy on GovemmenJ uma declaração precisa que o prove. Podemos, contudo. acompanhar cla.ramente sua influência em seu filho, J. S. MiU,
quando este afirma. por exemplo, em On Liberty que •a naçlo nao precisava ser protegida contra sua própria .vontade' .(ed. Everyman. página 67), _
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não só a autoridade máxima, mas também uma autoridade ilimitada.
Esia última característica é por vezes considerada conseqüência necessária da primeira, mas isso não é verdade. O poder da assembléia representativa pode ser limitado não por outra 'vontade' superior, mas pelo
assentimento do povo. em que se fundam todo o poder e a integridade
do Estado. Se esse assentimento é dado apenas ao estabelecimento e a
aplicação de normas gerais de conduta justa, e a ninguém é conferido o
poder de coagir exceto para fazer cumprir essas normas (ou, em caráter
temporário, durante uma ruptura violenta da ordem por algum catacllimo), mesmo o mais elevado poder constituído pode sofrer limitação. Na verdade, de início a pretensão do Parlamento à soberania significou apenas que ele não reconhecia qualquer outra vontade acima da
sua; só gradualmente veio a significar que lhe era dado fazer o que lhe
aprouvesse - prerrogativa que não é uma decorrência necessária da
primeira porque o assentimento em que se fundat--n a unidade do Estado
e, por conseqüência, a autoridade de qualquer de seus órgãos pode apenas restringir o poder, mas não conferir poder positivo para agir. E a
obediência que cria o poàer, e o poder assim criado tem somente a extensão que lhe foi atribuída pelo consentimento do povo. Foi por isso
ter sido esquecido que a soberania do direito se confundiu com a soberania do Parlamento. E enquanto a concepção do estado (império, soberania, supremacia) de direito pressupõe um conceito de direito definido pelos atributos e não pela origem das normas, hoje os organismos legislativos já não são assim chamados porque fazem as leis, as leis é que
são assim chamadas por emanarem dos legislativos, seja qual for a forma ou o conteúdo de suas resoluções".
Se fosse possível sustentar com propriedade que as instituições existentes produzem resultados desejados ou aprovados por uma maioria,
os que acreditam co princípio básico da democracia teriam, sem dúvi-

O sistema americano pode portanto representar o que talvez se tivesse desenvol-

Pergunto-me~ contudo, se tiveram mais êxito na solução do problema. De fato, examinados de perto, os dois paradigmas do governo democrático, Grâ-Bretanha e EUA, constituem realmente duas monstruosidades, duas caricaturas do ideal da separação dos poderes. -.isto que, no primeiro, o porpo governante eventualmente também legisla, quando
convém a seus objetivos momemâneos, mas considera sua principal tarefa a supervisão
da gestão do governo em exercício, ao passo que, no segundo, a administração não é obrigada a prestar contas à maioria da assembléia representativa, dedicada sobretudo a pr~
blemas governamentais, podendo faltar ao presidente, na qualidade de chefe do executivo
durante toda a sua permanência no cargo, o apoio dessa assembleia. Por um longo tempo
foi passivei fechar os olhos a essas falhas sob o pretexto de que os sistemas
•funcionavam', mas dificilmente hoje se poderia dizer que ainda funcionam.
O poder do Parlamento britânico pode ser ilustrado pelo fato de que, ao que eu saiba,
lhe seria possível, se me atribuísse suficiente importância. ordenar minha prisão na Torre
por desacato pelo que afirmo neste texto!

vido caso a Grã-Bretanha não se houvesse voltado para a doutrina da soberania
parlamentar absoluta -com seu corolário, hoje bastante mitico, de que os cidadãos c-ujos direitos são violados podem esperar que o parlamento os defenda.

mer~ Tire

10Ã época da revolução, os americanos compreenderam perfeitamente essa falha da
Constituiçlo britâni~ e um de seus mais argutos pensadores no campo das questOes
constitucionais, James Wilson (segundo o rela!o de M. J. C. Vile, op. cit., pâgina 158),
rejeitou como obsoleta a doutrina da soberania parlamentar proposta por
Blackstone. Os britânicos [argumentou ele} não compreendem a idéia de uma
constituição que limite e diriga a açao do legislativo. Este era um aperfeiçoamento da ciência do governo reservado aos americanos.
Cf. tam~m o artigo 'An Enviable Freedom' em The Economist, 2, abril de 1977, página

38:
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J. L. Talmon, The Originso/Totalilarian Democracy (Londres, 1952}, e R. A. PalAge of Democracic Revolution (Princeton, 1959).
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da, de oceitá-los. Mas há fones razões para se pensar que o que essas
instituóções de fato produzem é, em grande parte, urna conseqüência
não .pretendida do tipo panicular de dispositivo que montamos para
aferir o que supomos ser a vontade da maioria, e não urna decisão deliberada~ dela ou de quem quer que seja. Ao que parece, sempre que deixaram de ser restringidas pela tradição do estado de direito, as instituições democráticas conduziram não só à 'democracia totalitária' como
também; no decorrer do tempo, a uma 'ditadura plebiscitária'"· Isso
certamente deveria fazer com que compreendêssemos que o bem valioso nãGcé um daào conjunto de instituições que podem ser imitadas com
facilidade, consistindo antes em tradições menos tangíveis; e que a degeneração dessas instituições pode até ser um resultado necessário ali
onde a lógica inerente ao dispositivo não é controlada pela predominância das concepções gerais domi.<1.antes de justiça. Não seria verdade
que, como já se disse muito bem, a crença da democracia pressupõe a
crença em coisas mais elevadas que 'a democracia' 13 ? E não terá de fato
o povo nenhuma outra forma de manter um governo democrático senão conferindo poàer ilimitado a um grupo de representantes eleitos,
cujas decisões serão necessariamente pautadas pelas exigências de um
processo de barganha em que eles subornam um número suficiente de
eleitores para apoiar um grupo organizado deles mesmos, bastante numeroso para derrotar os demais?

O verdadeiro conteúdo do ideal democrático
Embora já se tenham dito e ainda se digam muitos absurdos sobre a democracia e os beneficias que sua ampliação propiciará, perturba-me
profundamente o rápido declínio da confiança nesse método de governo. Essa acentuada diminuição da estima de que goza a democracia
junto a pessoas de espírito critico deve alarmar mesmo os que nunca
partilharam do entusiasmo desmedido e acritico que ela costumava inspirar até há pouco tempo e que transformou a pa!a>Ta na expressão de
tudo que havia de bom na politica. Como parece ser o destino da maioria das palavras que expressam um ideal político, o termo 'democracia'
foi utilizado para designar várias espécies de coisas que pouco têm a ver
com seu significado original, e hoje chega mesmo a ser com freqUência
empregado onde o que realmente se quer dizer é 'igualdade'. Em senti12E. Heimann, 'Rationa.lism, Christianity and Democracy', Festgabe fiJr A/fred Weber
(Heidelberg, -1949), página 175.

°Cf. Wilhelm Hennis, Demokratisiernng: Zur Problematik eines Begriffs (Colônia,
1970);_também J. A. Schumpeter, op. cit., página 242.
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do estrito, a palavra se refere a um método ou procedimento para a determinação das decisões governamentais, e nem se refere a algum bem
ou meta de governo concretos (assim como uma espécie de igualdade
material), nem é um método que se possa sensatamente aplicar a organizações não governamentais (tais como estabelecimentos educacionais, médicos, militares ou comerciais). Ambas essas deturpações privam e palavra 'democracia' de qualquer significado precisot4,
Mas mesmo um exame absolutamente imparcial e desapaixonado da
democracia como mera convenção que possibilita a .:mudança pacifica
dos detentores do poder" deveria fazer-nos compreender que esse é um
ideal que merece ser defendido até o fim, porque é nossa única proteção
(mesmo que, em sua forma atual, não seja uma proteção segura) contra
a tirania. Embora não seja em si mesma a liberdade (exceto para esse
coletivo indefinido, a maioria (do povo'), a democracia é uma das mais
importantes salvaguardas da liberdade. Como o único método já descoberto de mudança pacífica àe governo, é um desses valores supremos,
embora negativos, comparável às medidas de precaução sanitárias contra as epidemias, medidas de que dificilmente nos apercebemos enquan.
to são eficazes, mas cuja ausência pode ser fatal.
O princípio de que só se deveria admitir a coerção para o propósito
de assegurar a observância de normas de conduta justa aprovadas pela
maior parte do povo, ou pelo menos por uma maioria, parece ser a con14Cf. Ludwig von Mises, Human Action (Yale University Press, 1949; 3~ ed. rev., Chicago, 1966), página 150: a democracia 'fornece um método para o ajustamento pacífico do
governo ã vontade da maioria'; também K. R. Popper, The Open Society and its Enemies
(Londres, 1945; 4~ ed., Princeton, 1963), Vo!. l, página 124: 'Sugiro o tenno "democracia" como uma designação adequada para( ... ) governos de que podemos livrar-nos sem
derramamento de sangue- por exemplo, por meio de eleições gerais; ou seja, as instituiçOes sociais fornecem os meios pelos quais os governantes podem ser afastados pelos gO.:
vernados'; também J. A. Schumpeter, op. cit., passim; também as referências em meu livro The ConstiJution of Liberry (Londres e Chicago, 1960) (Os Fundamentos da Liberdade, São Paulo e Brasi!ia, 1983, página 117), pãgina 444, nota 9. Lamento ter qualificado
nesse livro (página 108), sob o entusiasmo em mim despertado por de Tocqueville, o terceiro dos irês argumentos em defesa da democracia que referi, a saber, que ela é o único
método eficaz de educar a maioria em questões politicas, como •o mais convincente'. Trata-se de um argumento muito importante, mas evidentemente na.o tanto quanto o que
mencionei ema.o em primeiro lugar: sua funçao como instrumento de mudança pacífica.
15 Esses perigos do governo democrático foram notavelmente bem compreendidos pelos
velhos Whigs. Ver, por exemplo, nas importantissimas Cato's Letters de John Trenchard
e Thomas Gordon- publicadas na imprensa londrina entre 1720 e 1722, mais tarde várias vezes reeditadas em conjunro e hoje mais convenientemente acessiveis no volume The
English Liberrarian Heritage, org. por David L. Jacobson, lndíanápolis, 196:5 -,a carta
de 13 de janeiro de 1721 (página 124 da referida edição), que sustenta: 'quando o peso da
infâmia é dividido entre muitos, ninguém sucumbe à própria carga'. b também verdade
que, enquanto se considera que uma tarefa encarada como uma distinção implica uma
obrigação. tende-se a julgar que o que é direito de todos pode ser legitimamente conduzido segundo os capriçhos pessoais de um individuo.
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da m.asénda Ge poder arbitrário e, conseqüentemente, da
li'bet:·i:ide. Foi esse princípio que possibilitou a coexistência pacífica dos

!t<r~m~ns numa Grande Sociedade e a mudança pacífica dos dirigentes
do_pçder organizado. Mas se a ação comum, sempre que necessária, deveJJe<<:>rientada pela OJ)inião da maioria, e se_ nenhum, poder de coerção
éJegltimo a menos que ·o princípio, q1.1e-o norteia sela aprovado pelo menm ).>or uma maioria, isso não implica que o poder da maioria deva ser
iliinii;<ado- ou mesnm que haja necessarilunente,uma maneira possivel
de av~riguar,- a;. cha.>nada_ vontade da maioria. sobre qualquer questão
Cf3Jl'-\:~ivi:i. ~ece- qu.e_~ inadvert_idamente, criamos um mecanismo que
permite alegar-se a sanção de uma pretensa maioria para a adoção de
medidas que: não são de fato desejadas pela maioria e podem até ser
condenadas por ela; e que esse mecanismo produz um conjunto de medidas não apenas não desejadas por ninguém, mas também inaceitáveis
em sua totalidade por qualquer pessoa racional, porquanto inerentemente contraditórias.
Se todo poder coercitivo deve fundar-se na opinião da maioria, então não deveria ir além do limite genuinamente admitido pela maioria.
Isso não significa que a maioria deva aprovar cada ação do governo.
Numa complexa sociedade moderna seria obviamente impossível atender a essa exigência, no tocante à administração rotineira dos detalhes
do aparelho governamental, isto é, no tocante a todas as decisões do
dia-;t-dia relativas à utilização dos recursos postos à disposição do governo. Significa, porém, sem dúvida, que o indivíduo só deveria ser
obrigado a obedecer às determinações que decorressem necessariamente dos princlpios gerais aprovados pela maioria, e que o poder dos representantes da maioria só deveria ser irrestrito na administração dos
recursos específicos postos à sua disposição.
A justificativa essencial da atribuição do poder de coagir é que~te é
indispensável à manutenção de uma ordem viável, sendo por isso sua
existêncía do interesse de todos. Essa justificativa, entretanto, não vai
além do necessário. Obviamente não é preciso que ninguém, nem mesmo a maioria, tenha poder sobre todas as ações ou acontecimentos que
se dão na sociedade. O passo que leva da idéia de que só o que é aprovado pela maioria deveria ser obrigatório para todos à idéia de que tudo o
que a maioria aprova deve ter essa força pode parecer pequeno. Não .
obstante, trata-se da mudança de uma concepção de governo para outra inteiramente diversa: da concepção de que o governo tem funç_ões limitadas e defmidas, indispensáveis à formação de uma ordem espontânea, para a concepção de que seus poderes são ilimitados. Em outras
palavras, a transição de um sistema em que, por meio de procedimentos
reconhecidos, decidimos de que maneira devem ser resolvidas certas
questões. comuns para um sistema em que um grupo de pessoas pode
declarar qualquer coisa assunto de interesse comum, sujeitando-o com
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base nisso a tais procedimentos. Enquanto a primeira concepção diz
respeito a decisões comuns necessárias, indispensáveis à preservação da
paz e da ordem, a segunda permite que alguns segmentos organizados
da população controlem todas as coisas, convertendo-se facilmente em
pretexto para a opressão.
Contudo, crer que o fato de uma maioria desejar determinada coisa
expressa o seu senso de justiça não faz maior sentido que acreditar que
isso seja verdade com relação ao indivíduo. Quanto a este, sabemos
muitíssimo bem que seu senso de justiça será muitas vezes sobrepujado
por seu desejo de objetos específicos. Mas, como indivíduos, em geral
fomos ensinados a refrear desejos ilegítimos, ainda que por vezes precisemos s.er reprimidos pela autoridade. A civilização baseia-se, em grande parte, no fato de terem os indivíduos aprendido a coibir seus desejos
de objetos específicos e a se submeter a normas de conduta justa de reconhecimento geraL As maiorias, no entanto, ainda não foram civilizadas dessa maneira, porque não têm de obedecer a normas. O que não
faríamos todos nós se estivéssemos genuinamente convencidos de que
nosso desejo de praticar determinada ação prova s~r ela justa? Os resultados não são muito diversos quando as pessoas estão persuadidas de
que a concordância da maioria com a conveniência de uma medida prova ser eia justa. Quando ensinadas a acreditar que tudo a que dão assentimento é necessariamente justo, as pessoas na verdade logo deixam
de queslionar a validade dessa crença. Não obstante, a crença de que
tudo que venha a ser objeto de consenso de uma maioria é, por definição, justo foi inculcada à opinião popular ao longo de várias gerações.
Não é de surpreender, pois, que, convencidas de que suas decisões são
necessa..riamente justas, as atuais assembléias representativas tenham
deixado até mesmo de verificar, nas situações concretas, se isso de fato
se dál6.
Enquanto o consenso de muitas pessoas sobre a justeza de determinada norma pode constituir de fato uma boa prova, ainda que não infalível, dessa justeza, a concepção de justiça torna-se absurda se definirmos como justa qualquer medida aprovada pela maioria- o que só se
justificaria com base na doutrina positivista de que não há provas objetivas de justiça (ou antes, de injustiça - ver Capítulo 8). Assim como
16Cf.

J. A. Schumpeter, op. cir., pãgina 258, sobre
o estreito campo que a mente do cidadão é capaz de abarcar com um pleno senti·
do de sua realidade. Grosso modo, esse campo consiste nas coisas que o tocam
duetamente, sua família, suas atividades de trabalho, seus passatempos favori·
tos, seus amigos e inimigos, sua comuna ou distrito, sua classe, igreja, sindicato
ou qualquer outro grupo social de que participe ativamente- o que observa em
pessoa, que conhece independentemen!e do que lhe digam seus jornais, sobre o
que pode ter influência ou controle direto, e pelas quais desenvolve o tipo dere-s·
ponsabilidade induzido pela relação direta com os efeitos favorâveis ou desfavo.
rãveis de uma linha de açâo.
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e;.dstem {Hvergêr~s entre os indivíduos, existe também grande diferend~d-~&J âe ur1~a maioria sobre qualquer questão específica e o
prindph ger~l pertinente a essa questão que a mesma maioria se disporia a aprovur C?..ID tive"Sse oportunidade de fazê-lo. Toma-se, portanto,
;:arr;bém cxtrcmam~te necessário exigir das maiorias que provetn sua
conviçilo quanto à justeza do que decidem, mediante o compromisso de

ç:;; C:::;tre :.!

A.phcar -universalmente as normas que regem. seus atos no caso específico; <: S$U poder de coagir deJ(eria ser, liniitado. à, aplicação das normas
com que ;;,sti·'~ dispostas a se. comprometer. ·
·
A conviCfjil> de qt<e a vontl!4e: da maioria com relação· a· questões esP'=c'fice• .cl~t\lJflliflll&qpe 4 i_nS!!Q- conduz à idéia. hoie par mnitos consi.;e'''··'a --·!2"-ritt, '~'ii';,.,'!> a maioria nãQ pode ser arbitrária. Esta· só se

afigura uma- ~-Qr~LJ.SãQ. n~essãria caso se considere, de acordo com a
interpre!açll!Hl_!)miaante de democracia (e com a jurisprudência positivista que-~> fundamenta), que o critério de justiça é a fonte de que emana uma decisllo, não sua. conformidade com uma norma reconhecida
pelo povo, e caso se def"ma arbitrariamente o termo 'arbitrãrio' como o
que não é- determinado pelo procedimento democrático. 'Arbitrário'
significa, no entanto, ação determinada por uma vontade particular
não submetida a urna nQrma geral - seja essa vontade a de um indivíduo ou a da maioria. O que deve portanto ser encarado como,evidência
de que seus integrantes consideram justo o que decidem não é o consenso de uma maioria sobre determinada ação, nem mesmo sua conformidade com uma constitnição, mas apenas a disposição de um organismo
representativo de se comprometer com a aplicação universal de uma
norma que exige aquela açllo específica. Hoje, no entanto, a maioria
nem sequer é consultada sobre a justeza de determinada decisão· tampouco podem os individuas que a constituem certificar-se de que~ princípio aplicado àquela decisão especifica será também aplicado em todas
as situações semelhantes. Uma vez que nenhuma resolução tomada por
um organismo representativo o restringe em suas decisões futuras ele
não será Iitnitado, em suas diversas medidas, por quaisquer no~as
gerais.

A debiHdade de uma assembléia elefiva com podereli Dimltados

A questão crucial é que a votação em normas aplicáveis a tooos e a votação em medidas que afetam diretamente apenas alguns têm carãter inteiramente diverso. A votação em matérias que dizem respeito a todos
como normas gerais de conduta justa, tem por base uma opinião só li~
e duradoura, sendo por isso algo bastante diverso da votação em medidas particulares em proveito (e freqUentemente também à custa) de pes-
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soas desconhecidas, sabendo-se em geral que o erário distribuirá inevitavelmente esses benefícios, só restando ao individuo dar a esses gastos
a destinação que quiser. Por mais adequado que seja à resolução de assuntos locais, em que todos têm razoável conhecimento dos problemas,
numa Grande Sociedade esse sistema acabará tendo os resultados mais
paradoxais, uma vez que o número e a complexidade das tarefas relacionadas com sua administração excedem de muito o âmbito em que a
ignorância do indivíduo poderia ser remediada por melhor informação
à disposição dos eleitores ou dos representantesn.
A teoria clássica do governo representativo pressupunha que quando os deputados
não fazem nenhuma lei a que eles próprios e seus descendentes
não estejam sujeitos; (... ) não podem conceder verba alguma da
qual não devam pagar uma parcela; ( ... ) não podem fazer nenhum dano que não os atinja diretamente assim como a seus
concidadãos; seus representados podem então esperar boas leis,
poucos danos e muita frugalidade".
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Mas os eleitores de um 'legislativo' cujos membros cuidem sobretudo de obter e conservar os votos de grupos particulares, mediante a
concessão de benefícios especiais, pouco se importarão com os efeitos
sobre os outros e estarão interessados somente no que eles próprios obterão na barganha. Em geral simplesmente aceitarão que se conceda algo a outros que mal conhecem, e quase sempre à custa de terceiros, contanto que vejam atendidos os próprios desejos, sem se importar ·com a
justiça dessas várias reivindicações. Cada grupo estará disposto a aprovar até mesmo a concessão de privilégios iníquos a outros grupos com
17Cf. Cato's Letters. carta n? 60de 6 de janeiro de 1721, op. cit. página 121. Cf. a citação
que fizemos de.William Paley na página 24. Sobre a influência das Cato's Letlers no desenvolvimento dos ideais politicas americanos, escreve Clinton Rossirer em Seedrime of
the Republic (Nova Iorque, 1953), págiQa 141:
É impossível dedicar algum 1Cmpo aos jornais, catálogos de biblimecas e panfletos da América colonial sem perceber que, mais que o Civil Governmenr de Lock:e, as Cato's Lellers foram a mais popular, citada e valorizada fome de idéias
políticas no periodo colonial.
18 Ver

Caro•s Leuers, carta n? 62 de 20 de janeiro de 1721, página 128:
Há um equívoco na idéia dominante de que a maioria está interessada apenas em
ser consultada, uma vez que na sociedade todo homem tem direito à ajuda dos
demais no gozo e na defesa de sua propriedade privada; do contrário, os mais
numerosos podem espoliar os menos numerosos, dividindo os bens emre si; e as·
sim, em lugar de uma sociedade em que todos os homens pacificos estão protegidos, surge uma conspiração do povo contra a maioria. Com igual justiça pode
um homem dispor arbitrariamente de todos, e a violência pode ser legitimada pelo mero poder.

~
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os recursos dos cofres públicos, desde que isso seja a condição para que
os outros endossem o que ele próprio aprendeu a considerar um direito
seu. O resultado desse p7oce>so não corresponderá à opinião de ninSJ,!ém a ~peito do que é justo, nem a princípio algum; será baseado
não numa avaliação do mérito, mas no oportunismo político. Seu principal objetivo será fatalmente a partilha de fundos extorquidos de uma
minoria. Os primeiros teóricos da democracia representativa previram
com clareza que esse seria o roesultado inevitável dos atos de um poder
legislativo 'intervencionista' e livre de restriÇões!'; Quem, de. fato, ousa•
rià afirmar q!'e nos,t!lU)pos mod~mos os organismos legislativos democráticos conCJtderam, l-odos os: sl.lbsldios. privilêgios e ournos beneficias
especiais de<!!lJ:>~tozam tanto!> ~pos org;miZados. por considerar justas
ssas rel>indi~'F Não é diQ interesse geral que A seja protegido contra a conco~JI, de· prod.utos importados baratos e B contra a concorrência de l!m fl!ncionário menos habilitado, C contra uma redução de
seus salários e Di cOntra a perda do emprego, por mais que os defensores dessas medidas aleguem o contrário. E os eleitores se dispõem a
apoiar essas reivindicações não por estarem convencidos de que isso seja do interesse geral, mas sobretudo por desejarem dos proponentes de
tais medidas o. apoio às suas reivindicações. A criação do mito da 'justi-

ça social,, que examinamos no volume anterior, deve-se de fato, em
grande parte, a esse mecanismo democrático particular que impõe aos
representantes a necessidade de inventar uma justificativa moral para
os benefícios que concedem a gmpos organiZados.
De fato, muitas vezes as pessoas chegam realmente a acreditar que,
se a maioria concede habitualmente benefícios especiais a determinados
gmpos, tal concessão deve ser justa - como se o fato de todo partido
desejoso do apoio da maioria precisar prometer benefiCias especiais a
certos gmpos (como aos agricultores ou aos camponeses, ou privilégios
legais aos sindicatos), cujos votos podem alterar o eq.ui!ibrio do poder,
tivesse alguma relação com a justiça (ou qualquer fundamento moral).
Assim, no atual sistema. cada pequeno gmpo de pressão pode impor
suas exigências não persuadindo uma maioria de que estas são justas ou
eq!litativas, mas ameaçando retirar o apoio de que necessitará o núcleo
de individuos com interesses comuns a frm de se tornar majoritário.
Evidentemente, o pretexto de que os organismos legislativos democráticos concederam todos os subsídios, privilégios e outros benefícios especiais de que gozam hoje tantos gmpos organizados porque os julgavam
justos seria simplesmente ridículo. Embora a propaganda habilidosa
possa às vezes ter conquistado uns poucos individuos de bom coração
1
~ estas questOes, ver em particular R. A. Dahl. A Preface to Democratic Theory
(ChicaBo, 1950), e R. A. Dahl e C. E. Lindblom, Politics, Economia and We(fare (Nova
Iorque, 1953).

para a cau._~ de grupos específicos, e embora seja sem dúvida vantajoso
para os kgi<la"mes aiegar que foram movidos por razões de justiça, os
resultados do processo de votação a que chamamos de vontade da
maioria cenamente não correspondem a nenhuma opinião majoritária
sobre o que é certo ou errado.
Numa assembléia com o poder de votar a concessão de benefícios a
grupos partiC"tLiares, fatalmente a barganha e os conchavas entre a
maioria é que serão decisivos, ao invés do consenso real sobre os méritos das diferemes reivindicações'". A fictícia 'vontade da maioria' que
emerge desse pmcesso de barganha não p~sa de um acordo para auxiliar seus proponentes à custa dos demais. E à compreensão de que a politica governamental é determinada em grande parte por uma série de
conluios com grupos organizados que a 'Politica' deve sua má reputação entre as pessoas comuns.
De fato, para o homem de princípios elevados, que julga que o político deveria dedicar-se exclusivamente ao bem comum, a realidade do
constante apla=ento de grupos particulares com presentes ou concessões mais substanciais parecerá franca corrupção. E é nisto que consiste
o fato de o EO,'e!"n.O da maioria realizar não o que a maioria quer t mas
sim o que aida um dos grupos que a integram precisa conceder aos demais para obter seu apoio às próprias reivindicações. No tocante às instituições vigentes, é pois perfeitamente justificável que isso seja admitido como um lugar-comum da vida cotidiana e que o politico experiente
sinta apenas piedade do idealista, cuja ingenuidade o leva a condenar
esse desvio e acreditar que se poderia evitá-lo se ao menos as pessoas
fossem mais honestas. O erro está em considerá-lo um atributo inevitável de todo gm'e!TIO representativo ou democrático, uma corrupção intrínseca a que o homem mais virtuoso e decente não pode escapar. Não
se trata, no entanto, de um atributo inato a todo governo representativo ou democrático, mas de um produto inerente apenas a todo governo
com poderes ilimitados ou onipotente, que depende do apoio de numerosos grupos. Só um governo com poderes limitados pode ser um governo decente, uma vez que não existem (e nem podem existir) normas
morais gerais para a atnouição de benefícios particulares (porque, nas
palavras de Kant. 'o bem-estar não tem principio, mas depende do conteúdo material da vontade, não podendo portanto ser expresso por um
princípio geral''"). Não é que a democracia ou o governo representativo
sejam_ necessariamente corruptos, mas a instituição particular, escolhi20para o texto com:pieto e a referência desta citação de lmmanuel Kant, ver a epigrafe do
Capitulo 9 do Volu:ne II e nota.
21Qu na Áustria, oode o presidente da associação dos sindicatos é incontestavelmente o
homem mais poderoso do pais, numa posiçao só tolerável por enquanto graças ao seu

bom senso geral.
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da par :-iÓS, de um 'legislativo' único e onipotente assim os torna.
Corrijpta e fraca ao mesmo tempo: incapaz de resistir à pressão dos
grupos que a integram, a maioria governante é obrigada a fazer o que
[X)de para satisfazer os desejos dos grupos de cujo apoio precisa, por
nocivas que ):)OSsam ser essas ações para os demais - pelo menos na
medida em que isso não seja demasiado evidente, ou em que os grupos
sobre os quais. elasdncidirilo não. sejam demasiado populares. Embora
imensa e opr~Jvamente poderosa, capaz de esmagar qualquer resistência de uma mill<ltia, é. absolutamente incapaz de manter uma linha coerente de ~o•. dandQ guinadas como um rolo compressor dirigido por
'"" bébadQ. Sil: !J.~rna autoridade judiciária superior pode impedir o
legislativo de c()nceder privilégios a gruPQs particulares, não há limite
para a chantagem de que o governo será vítima. Se este tem o poder de
satisfazer a essas exigências, torna-se seu escravo - como na Grã-Bretanha, onde tais grupos impossibilitam qualquer politica capaz de arrancar o país de seu declínio econômico. A fim de tornar o governo suficientemente forte para garantir a ordem e a justiça, devemos privar os
políticos dessa cornucópia, cuja posse os faz acreditar que podem e devem 'eliminar todas as fontes de descontentamento'"· Infelizmente, toda adaptação necessária a circunstâncias alteradas está fadada a gerar
um descontentamento generalizado, e o que se exigirá dos políticos é
sobretudo que protejam os individuas dessas mudanças indesejáveis.
Um curioso efeito dessa situação em que a outorga de beneficias especiais é orientada não por uma convicção geral sobre o que é justo,
mas por 'necessidade política', é o possível surgimento de convicções
errôneas do seguinte tipo: se determinado grupo é usualmente favorecido porque pode alterar o equilíbrio dos votos, cria-se o mito, de aceitação geral, de que tem direito a isso. Mas seria obviamente absurdo concluir que, se suas exigências são em geral satisfeitas, os agricultores, os
pequenos empresários ou os servídores públicos municipais têm um direito legitimo, se na realidade isso acontece simplesmente porque nenhum governo teria maioria sem o apoio de uma parcela substancial
desses grupos. Nllo obstante, parece dar-se urna paradoxal inversão do
que a teoria democrática supõe ocorrer: a maioria não é orientada pelo
que é geralmente considerado correto, ao contrário, é o que ela julga
n~sário fazer para conservar sua integridade que passou a ser considerado justo. Ainda se acredita que a anuência da maioria é prova da
procedência de uma medida, ainda que grande parte dos seus integrantes muitas vezes só dê sua aprovação em retribuição ao atendimento de
suas próprias reivíndicações setoriais. Passa-se a ver as coisas como 'socialmente justas' apenas porque são feitas com regularidade, não porque alguém, afora os beneficiários, as considere justas por mérito pró:UC. A. R. Crosland. The Future of Stx:ialism (Londres, 1956), página 205.

prio. No entanto, a constante necessidade de cortejar grupos dissidentes produz afinal padrões morais puramente fortuitos e induz muitas
vezes as pessoas à crença de que os grupos sociais favorecidos tenham
realmente um merecimento especial pelo fato de serem contemplados
de praxe com beneficias especiais. Por vezes utiliza-se até o argumento
de que 'todas as democracias julgaram necessário fazer isso ou aquilo'
como se fosse prova da conveniência de uma medida e não meramente
o efeito casual de um determinado mecanismo.
Assimt o mecanismo existente de governo democrático com poderes
ilimitados produz uma nova forma de pseudomoral 'democrática', um
artefato que induz as pessoas a considerar socialmente justo o que é
usualmente praticado pelas democracias ou pode ser extorquido dos governos democráticos pela hábil utilização desse mecanismo. A crescente
percepção de que cada vez mais os rendimentos são determinados por
ação governamental suscitará nos grupos cuja posição é ainda determinada pelas forças do mercado sempre novas exigências de semelhante
garantia daquilo de que se julgam merecedores. Cada vez que os rendimentos de um grupo são majorados por ação governamental, propiciase aos outros grupos um direito legítimo a tratamento semelhante. Subjacentes a quase todas as reivindicações de 'justiça social' estão simplesmente as expectativas de muitos, criadas pelos organismos legislativos
por meio das vantagens que concederam anteriormente a certos grupos,
de que receberão igual tratamento.

Coalizões de grupos organizados e o aparelho paragoveroamental
Até agora examinamos a tendência das instituições democráticas vigentes somente enquanto determinada pela necessidade de subornar o eleitor individual com promessas de favores especiais para seu grupo, sem
levar em conta um fator que reforça muitíssimo a influência àe alguns
grupos específicos, a saber, sua capacidade de se organizar e amar na
forma de grupos de pressão". Isso faz com que a união de cada partido
político resulte não da adesão a quaisquer princípios, mas apenas do fato de serem eles coalizões ou grupos organizados em que os interesses
dos grupos de pressão capazes de se organizar com eficácia preponderam sobre aqueles que, por uma ou outra razão. não contam com o
apoio de organizações efetivas24. Essa influência enormemente aumentada dos grupos organizáveis distorce ainda mais a distribuição dos be23Ver E. E. Schattschneider, Politics, Pressure, and the Tanff<Nova Iorque, 1935) e The
People (Nova Iorque, 1960).

Semi~Sovereign

24Cf. Mancur Olson, Jr, The Logic of Colleciive Action (Harvard, 1965).
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nefldos. tcrn?..nd0-E. cada vez menos relacionada às condições de eficiência qu a qual€1UCr princípio concebível de eqü!dade. O resultado é
uma distdbuição de rendas determinada principalmente pelo poder político. A 'politica de distribuição de rendas' hoje defendida como um
suppsto método de combate à inflação é de fato basicamente inspirada
na Idéia monstruosa de que todos os benefícios materiais deveriam ser
determinados pelos detent<m:s desse podet"Foi COm!t.par'..e des§ll tendência que se desenvolveu, ao. longo deste
sécultk um· enorme. Q: incriVebnente perdulàrio aparelho paragovernamenta\;comw~P:'@ assocjações de classe, sindicatos e organizações
prof'l'Ssionrlli;.~~~o~. ftmcia.mentalmente

em desviar a maior parce-

hi possivel!ct~v.erbas;e concessões governamentais para seus membros.

Esse apar.e.llto,, quil' passou a ser considerado necessário e inevitável,
surgiuj conm<io, apenas em resposta à crescente necessidade em que se
via um-to<i.o-poderoso governo de maioria de manter sua maioria comprando o apoio de pequenos grupos (ou, em parte, para não se verem
estes em desvantagem nesse processo).
Nessas condições, os partidos políticos passam a ser de fato pouco
mais que coalizões de grupos organizados cujas ações são determinadas
antes pela lógica de sua dinâmica interna do que por quaisquer principio ou idéias gerais partilhados por todos os grupos. Com exceção de
alguns partidos ideológicos do Ocidente, que condenam o sistema hoje
em vigor em seus países e almejam substituí-lo completamente por alguma utopia imaginária, seria realmente difícil discernir nos programas, e
mais ainda nas ações de qualquer grande partido, uma concepção coerente do tipo de ordem social proposta pelo conjunto de seus seguidores. Todos os partidos são levados, ainda que esse não seja seu objetivo
consensual, a usar seu poder para impor à sociedade determinada estrutura, i. e., alguma forma de socialismo, e não para criar as condições
em que a sociedade possa gradualmente desenvolver instituições
aperfeiçoadas><.
Percebemos claramente a inevitabilidade dessa evolução num sistema em que o legislativo é onípotente quando indagamos como se pode
formar uma maioria unida na ação comum e capaz de orientar a política em vigor. O ideal democrático original baseava-se na concepção de
uma opinião comum sobre o que é correto partilhada pela maioria do
lSA mais coerente expositora dessa posição#: Lady Wootton (Barbara Wootton). Ver seu
último livro sobre o assunto, lncomes Policy (Londres., 1974).

Falta na lingua inglesa a palavra adequada para designar essas formações que podem
ser pelo menos aproximadamente expressas pela palavra aleml Bildungen, i. e.• estruturas que emergiram de um processo de evolução espontânea. O termo 'instituições'. que
muitas vezes somos tentados a usar nesse caso. é enganoso por sugerir que essas estruturas foram "instituidas" ou deliberadamente çstabelecidas.
·
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povo. Mas a comunhão de opinião quanto a valores básicos não basta
para determinar um programa de ação governamental vigente. O programa especifico necessário para unir um corpo de partidários de um
governo, ou para manter esse partido coeso, deve ter por base um conjunto de diferentes interesses só viável por um processo de barganha.
Não será a expressão de um anelo comum pelas metas específicas a serem atingidas; e. como estará voltado para o uso dos recursos concretos
à disposição do governo para a consecução de fins específicos, geralmente se apoiará no fato de os diversos grupos concordarem em que de~
terminados serviços sejam prestados a alguns desses grupos. em troca
de outros serviços proporcionados a cada um dos demais.
Seria puro engodo apresentar um programa de ação, assim decidido
numa democracia de barganha, como expressão, em qualquer sentido,
da opinião comum da maioria. Na verdade. pode ser que ninguém deseje ou mesmo aprove a totalidade do que tal programa encerra, visto que
muitas vezes ele conterá elementos de natureza tão contraditória que
nenhum ser humano racional poderia jamais desejá-los todos por si
mesmos. Tendo em vista o processo pelo qual esses programas de ação
comum são decididos, seria de fato um milagre se o resultado fosse algo
diverso de um amálgama dos desejos isolados e contraditórios de muitos diferentes indivíduos e grupos. Sobre muitos itens incluídos no pro~
grama, a maior parte do eleitorado (ou muitos membros da assembléia
legislativa) não terá opinião alguma, dado que nada sabe das circunstâncias envolvidas. Em relação a muitos outros, ficará indiferente ou
será até mesmo contrária, mas ainda assim se mostrará pronta a
aprová-los como pagamento pela realização dos próprios desejos. Para
a maior parte dos indivíduos, a escolha entre programas partidários será, portanto, sobretudo uma escolha entre males, a saber, entre diferentes benefícios a serem concedidos a outros à sua custa.
O caráter puramente aditivo de um tal programa de ação governamental fica mais claro se considerarmos o problema com que se defrontará o líder do partido. Ele pode ter ou não uma meta principal a que
dedique profundo interesse. Mas, seja qual for seu objetivo maior, precisa de poder para alcançá-lo. Para isso, necessita do apoio da maioria,
só conquistável pelo arrebanhamento de pessoas pouco interessadas
nos objetivos que o norteiam. Para criar sustentação para seu programa, ele será, portanto, obrigado a oferecer fortes atrativos a um núme~
ro suficiente de grupos organizados, de modo a reunir uma maioria que
apóie seu programa como um todo.
A concordãncia que serve de base a semelhante programa de ação
governamental é algo muito diverso da opinião comum de uma maioria, que, conforme se esperava, seria a força determinallte numa democracia. Tampouco se pode considerar esse tipo de barganha equivalente
àquela acomodação inevitável sempre que as pessoas diferem e preci-
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sam s.?r levftdas a concordar com uma linha de ação intermediária que
!~-t~e:.~·a..tne.'·~~e a n3nguérn. Uma série de transações pelas
q<mi.s os .,;lesejos de um grupo são satisfeitos em troca da satisfação dos
desejes de outro {e freqüentemente à custa de um terceiro que não é
consultado) pode determinar objetivos para a ação comum de uma coaliz1!o, sem, contudo, significar aprovação popular dos resultados globais. O resultado !)Ode, na verdade,, ser inteiramente contrário a quaisqu<;rcprincípio:>que os diversos membros da maioia aprovariam se lhes
fosse dada a oponunidade de votâ-los.
Eose contléQI~, d(l gQvemo por meio de coalizões de grupos organizad_0S {ch~m~d.Ps ~m ger.al~ auando co-meçar~'TI a ser Observados_., de 'intere~~.;e.s-.sinistros~}é-cómuménte encarado por pessoas alheias a esse processoromo,um abuso ou mesmo como uma forma de corrupção. Tratase-, no entanto, do- resultado inevitãvel de um sistema em que o governo
tem poderes ilimitados para tomar quaisquer medidas necessárias à satisfação dos desejos daqueles que constituem sua base. Um governo
com esses poderes não se pode negar a exercê-los e a conservar, por outro lado, o apoio de uma maioria. Não temos nenhum direito de censurar os políticos por fazerem o que são obrigados a fazer na posição em
que os colocamos. Criamos condições em que a maioria tem sabidamente o poder de dar a qualquer setor específico da população tudo
quanto este reivindique. Mas um governo que detém essa autoridade ilimitada só se manterá no poder se satisfiZer um número suficientemente
grande de grupos de pressão para garantir a si mesmo o apoio de uma
maioria.
·
O governo, no sentido restrito da administração dos recursos especiais reservados para a satisfação de necessidades comuns, sempre terá,
até cerro ponto, esse caráter. Cabe-lhe distribuir beneflcios a diferentes
grupos, o que é totalmente diverso da tarefa de legislar proprianíente
dita. Mas, se essa debilidade é relativamente inócua enquanto ci governo estâ restrito a determinar o emprego de um volume de recursos postos à sua disposição segundo normas que não pode alterar (e especialmente quando, como no caso do governo municipal, as pessoas podem
resistir à exploração mudando-se para outra. cidade), ela assume pro-.
porções alarmantes quando as funções de governar e de legislar passam
·a se confundir e os administradores dos recursos do governo determinam também que parcela dos recursos totais ele deve controlar. Pôr os
que devem defmir o que é justo numa posição em que só podem
manter-se acedendo aos desejos dos que os apóiam significa colocar à
sua disposição todos os recursos da sociedade para quaisquer objetivos
a que julguem necessârio atender a fim de assegurar a própria permanência no poder.
Se estivessem sujeitos a leis que não pudessem alterar, os administradores eleitos de determinada parcela dos recursos de uma sociedade,
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mesmo que tivessem de utilizá-los de modo a satisfazer seus partidários,
não poderiam ir além do permitido sem interferir na liberdade individual. Mas se eles sao, ao mesmo tempo, os formuladores dessas normas
de conduta, serão induzidos a usar seu poder para organizar não só recursos do governo, mas todos os recursos da sociedade, mesmo os dos
individuas, com a finalidade de atender aos desejos particulares de seus
eleitores.
A Unica maneira de impedir o governo de servir a interesses especiais
é privando-o da autoridade de usar a coerção para esse fim, o que significa que só conseguimos limitar os poderes dos grupos organizados mediante a limitação dos poderes do governo. Um sistema em que os políticos julguem ser seu dever, e estar ao seu alcance, eliminar toda
insatisfação27 conduzirá necessariamente à completa manipulação das
atividades do povo pelos políticos. Se for ilimitado, esse poder será e terá de ser utilizado a serviço de interesses particulares, fazendo com que
todos os grupos organizáveis se aglutinem no intuito de pressionar o governo. A única defesa a que um político pode recorrer contra essa pressão é fazer referência a um princípio estabelecido que o impeça de ceder
e que ele não pode alterar. Nenhum sistema em que os encarregados da
administração dos recursos do governo não estejam sujeitos a normas
inalteráveis pode deixar de se converter em instrumento dos grupos de
pressão.

Acordo sobre normas gerais e sobre medidas particulares
Enfatizamos repetidas vezes que, numa Grande Sociedade, ninguém
consegue ter conhecimento ou qualquer opinião sobre todos os fatos específicos que podem tornar-se objeto de decisão governamental. Nenhum membro de uma tal sociedade pode conhecer mais que uma pequena parte da estrutura abrangente de relações que a constitui; mas
seus desejos, no tocante à estruturação do setor da configuração global
a que pertence, conflitarão inevitavelmente com os desejos dos demais.
Assim, embora ninguém saiba tudo, os efeitos dos diferentes desejos
entrarão muitas vezes em choque e precisarão ser conciliados para que
se chegue a um acordo. O governo democrático (em contraposição à legislação democrática) requer que a anuência dos indivíduos vá muito
além dos fatos particulares que podem conhecer; e os indivíduos só
aceitarão que os próprios desejos sejam preteridos se tiverem chegado a
aceitar algumas normas gerais que norteiam todas as medidas específicas e que até a maioria é obrigada a acatar. Parece estar hoje bastante
:nver a passagem de C. A. R. Crosland citada na nota 22.
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esq:.:ecida a circunstância de que, nessas situações, só um acordo acerca
das r!O!'mr.s gern:s p::-rmite cvit~r conflitos que seriam inevitáveis se fos-

se. n~~~iio haver c;onsenso sobre os diferentes detalhes.
Numa Grande Sociedade, o verdadeiro consenso~ ou mesmo o verdaíl~iro acordo entre os membros de uma maioria, raramente vai além
de certos princípios gerais, só podendo ser mantido no tocante às medidas especificas que podem ser c;pnhecidas, l?QT gr:ande parte de seus
roG•nbros~. E, o que i~' ainda mais impaJtante,, uma tal, sociedade só alcar<çará lUllfu or<l~m global' coerente e- conseqüente- submetendo-se a
no~m~ ~rai"' em, S_l!as decisões partil:ldares,, sem permitir sequer à
!'M1"·n"c rmn~lllJ;.,_ 'lt menos, Q/1-e-- esta s~ disl;!<!nl'.a a acatar uma nova
!!erma
cm~~, o, compr-omisso
de' aplicà-la
dali
por diante
sem exceção •
J
·'' .,
'
Ja :'lillQS;qp~ Qeotnpr<>metimento com normas é até certo ponto necessáno-, me:"~, ~ara- um- único indivídu_o que pretenda ordenar um
complel<o- <le: aç(\es que não pode conhecer em detalhe antecipadamente. Tom~~rse;ainda mais. necessàrio quando diferentes grupos de pessoas
tomem Sl-l~essivas decisões com relação a diferentes partes do todo.
Nessas CÍI'Cunstâncias, sucessivas votações de questões específicas tenderiam a produzir um resultado conjunto que ninguém aprovaria a
menos que todas fossem orientadas pelas mesmas normas gerais. '
Em grande parte, foi a percepção de que eram muito insatisfatórios
os resultados dos processos estabelecidos de tomada de decisão democrática que deu origem à exigência de um plano global pelo qual toda
ação do governo seria determinada com vistas a um longo período.
Contudo, um tal plano não solucionaria de fato a dificuldade crucial.
Pelo menos na forma em que é comumente concebido, seria ainda o resultado de uma série de decisões particulares sobre questões concretas
e, por isso, sua determinação suscitaria os mesmos problemas. A adoção desse tipo de plano resulta em que geraimente se converte num
substituto de critérios reais para julgar-se se as medidas que estipula são
desejáveis ou não.
O decisivo é que numa Grande Sociedade só existirá uma verdadeira
opinião da maioria quanto a princlpios gerais, e que, além disso uma
maioria só poderá exercer algum controle sobre o resultado do pr~so
do mercado desde que se limite à elaboração de princípios gerais e se
abstenha de interferir nos detalhes, mesmo que os resultados concretos
conflitem com seus desejos. Quando nos valemos, para a consecução de
algum propósito, de um mecanismo parciaimente influenciado por circunstâncias que desconhecemos, é inevitável que os efeitos desse mecanismo sobre determinados resultados contrariem nossos desejos e que
em conseqüência, se manifeste muitas vezes um conflito entre as nor:
28 Ver a esse respeito a discussão. extremamente relevante, do caráter abstrato-da sociedade em K. R. Popper, op. cit., pâgina 175.

'§i

I
'

'

'

21

mas gerais que queremos ver obedecidas e os resultados particulares
que almejamos.
Esse conflito será mais evidente na ação coletiva porque, se como indivíduos aprendemos em geral a cumprir normas, sendo capazes de
fazê-lo de maneira contínua, como membros de um organismo que decide por voto majoritário não temos certeza alguma de que futuras
maiorias se submeterão às normas que nos proibiriam aprovar itens do
nosso agrado mas que só podem ser obtidos pela infração de uma norma estabelecida. Embora como indivíduos tenhamos aprendido a aceitar que na busca de nossas metas somos limitados pelas normas estabelecidas de conduta justa, quando votamos como membros de um organismo que tem o poder de alterar essas normas com freqüência não nos
sentimos igualmente restritos. Nesta última situação, a maior parte das
pessoas achará, sem dúvida, razoãvel reivindicar para si mesmas benet1cíos que sabem estar sendo concedidos a outros, ainda que também
saibam qüe estes não poderiam ser universalmente outorgados e que,
portanto, talvez preferissem que não fossem concedidos a ninguém_ No
curso das decisões particulares sobre questões específicas, os eleitores
ou seus representantes serão, portanto, muitas vezes impelidos a apoiar
medidas conflitantes com princípios que prefeririam fossem observados
por todos. Na medida em que não haja normas obrigatórias para os que
decidem sobre medidas específicas, é pois inevitável que as maiorias
aprovem medidas que provavelmente proibiriam de uma vez por todas,
se lhes fosse solicitado votar no princípio a elas subjacente.
A afirmação de que é normal existir em toda sociedade maior concordância sobre princípios gerais do que sobre questões particulares pode, à primeira vista, parecer contrariar a experiência comum. A prática
diária parece mostrar que costuma ser mais fácil obter acordo acerca de
uma questão específica do que acerca de um princípio geral. Isso, no
entanto, é mera conseqüência do fato de que usualmente não conhecemos de maneira explicita e nunca verbalizamos os princípios comuns
que sabemos perfeitamente observar na prática e que normalmente levam as diferentes pessoas a concordar em seu julgamento. A explicitação ou formulação verbal desses princípios será freqüentemente muito
diflcil. Essa falta de conhecimento consciente dos princípios segundo os
quais agimos não impede, contudo, que em geral concordemos efetivamente sobre questões morais específicas apenas porque concordamos
sobre as normas a elas aplicáveis. Mas muitas vezes só aprenderemos a
expressar essas normas comuns mediante o exame dos vários casos concretos em que temos concordado e a análise sistemática dos aspectos em
que concordamos.
Se pessoas recém-informadas das circunstâncias de um litígio chegam em geral a julgamentos semelhantes sobre seus méritos, isso significa precisamente que, quer o saibam quer não, elas são de fato orienta-
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das pelos mesmos princípios. Se, ao contrário, se mostram incapazes de
?n~:-ar cm a,:ordo, tudo indica que carecem desses princípios comuns .

.~~_,.-<,

:;~ ·:z~E3rma

quaa,do examinamos a natureza dos argumentos que
y;;.r~e.G.1 capazes de gerar concordância entre partes que de início disccr<l~va':' quanto aos méritos de determinado caso. Esses argumentos
cor;~!Stirao sempre de apelos a princípios gerais, ou ao menos a fatos
P~rtmentes apenas à luz de algum principio geral. Nunca se considerará
rc>(:vante O~qãSO concreto cmno~tal, sendo ele sempre encarado como reP:Y~~entaw....e-:!le um tipo de.:Q.SQ·-ou como. um. caso: que recai sob determinaaa n.:;~,. A descober:ta, dessa norma acerca da· qual podemos conCiml~r. ~<tQ.•P,Qnto de· partida, paJ\a: um acordO· no tocante à questão
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O problema de nosso tempo a exigir grande atenção dos que atribuem a mã.:~ima
urgência à preservação das instituições democráticas consiste em coibir o
processo de compra de votos.

W. H. HUTT*

A perda da concepção original das funções de um legislativo
Não nos é possível empreender aqui a reconstituição do processo pelo
qual a concepção original da natureza das constituições democráticas
foi gradualmente perdida e substituída pela concepção do poder ilimitado da assembléia democraticamente eleita. Essa tarefa foi há pouco
realizada numa importante obra de M. J. C. Vile que mostra como o
abuso dos próprios poderes pelo parlamento durante a Guerra Civil Inglesa 'revelara a homens que antes só consideravam perigoso o poder
real que o parlamento podia ser tão tirânico quanto um rei', dando assim lugar à 'compreensão de que, para que a liberdade individual não
fosse violada, também os legislativos deviam sofrer restrições''· Esta
•w. H. Hutt, Politically Jmpossible•.• ? (Londres, 1971), página 43; cf. também H.
Schoeck, Was heisst politisch unm6glich? (Zurique, 1959), e R. A. Dahl e C. E. Undblom, Politics, Económics and Welfare (Nova Iorque, 1953), página 325: 'talvez o mais
decisivo limite da capacidade americana de açao racional nas questões econômicas seja o
elevadíssimo grau em que a barganha molda todas as nossas decisões governamentais'.
'M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation oj Powers (Oxford, 1967), página
43. Ver também a importante conclusão, op. cit., página 347: 'Acima de tudo, foi o interesse pela justiça social que rompeu a tríade anterior de funções e órgãos governamentais,
acrescentando uma nova dimensão ao governo moderno'.
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continuou sendo a doutrina dos velhos Whigs até boa parte do século
XVIII. Seu mais célebre expositor foi John Locke, que afirmou na verdade que 'a autoridade higislativa é autoridade para agir de uma maneira especifica' e que, ademais, seus detentores deveriam fazer apenas
normas gerais: 'Devem governar PQr meio de Leis estabelecidas e promulgadas, que não devem ser alienadas em situações especificas''· NuMilio;das mais influentes fOJ:mlda~ da mesma, doutrina,. encontrada
nas·. OlJQ]s, Letters de John, 'Ero.c:ru:liard' e Tbomas. Gordon, o primeiro
aíll'I1Java, em, 1}21., n!IQla•passag~. iií· citada em• parte, que
q!landill Qlt ®plllad:os, agem assim no. seu próprio interesse ao
agjtcOQ;inter=e:de.se.uuepresentados; quando não podem fazer
ntmbumaJei a que eles próprios e seus descendentes não estejam
sujeitos; quando não podem conceder nenhuma verba de que
não devam pagar uma parcela; quand~ não podem causar nenhum dano que não os atinja diretamente, assim como a seus
concidadãos, seus representados podem então esperar boas leis,
pouco dano e muita frugalidade.'
Mesmo no final do século, os Íllósofos da moral podiam ainda considerar que esse era o princípio básico da constituição inglesa e sustentar, como o fez William Paley em 1785, que, quando o caráter legislativo e o judiciário
estão unidos na mesma pessoa ou assembléia, fazem-se leis particulares para casos particulares, emanadas muitas vezes de razões parciais e voltadas para fins privados; quando são mantidos
separados, as leis gerais são feitas por uma assembléia sem se
prever a quem afetarão e, uma vez estabelecidas, devem ser apli. cadas por outro grupo·de homens, nl!o imponando a quem
afetem (..•)Quando se sabia que partidos e que interesses seriam afetados
pela lei, os legisladores pendiam inevitavelmente para um lado
ou para outro ( •••).
Estes são riscos conira os quais a divisão das funções legislativas e judiciárias proporciona segura proteção. O Parlamento
não sabe sobre que individuas incidirão seus atos; não é movido
por causas ou partidos, não tem intuitos privados a atender; por
conseguinte, suas resoluções serl!o inpiradas pela consideração
2fbid., página 63.
3John Trenehard e Thomas Gordon, eato•s Leuers (1720-2), reeditado em D. L. Jacobscn (org.), The Eng/ish Libertarian Heritage (lndianãpoJis, 1965), Jlá&ina 121.
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de efeitos e tendências universais, que sempre produz normas
imparciais e benéficas para todos. 4
Não há dúvida de que, mesmo em seu tempo, essa teoria foi uma
idealização. De fato, a usurpação de poderes arbitrários pelo Parlamenro foi apontada pelos porta-vozes das colônias americanas como a
causa fundamental da ruptura com a mãe-pátria. Quem o expressou
com maior clareza foi um dos mais profundos de seus filósofos politicas, James Wilson, o qual
rejeitou a doutrina da soberania parlamentar proposta por
Blackstone como obsoleta. O inglês não compreende a idéia de
uma constituição que restrinja e oriente as ações do legislativo.
Este foi um aperfeiçoamento da ciência política reservado aos
americanos. sNão nos deteremos aqui na consideração das tentativas americanas
de limitar os poderes do legislativo em sua Constituição e de seus parcos
resul!ados. De fato, ela não teve maior eficácia em impedir que o Congresso se tornasse primariamente uma instituição governamental, em
vez de uma instituição verdadeiramente legislativa, desenvolvendo, em
conseqüência, todas as características que esse interesse básico tende a
imprimir numa assembléia e que constituem o principal tópico deste
capítulo.

As instituições representativas atuais foram moldadas pelas
necessidades do governo, não da função legislativa
A estrutura atual dos governos democráticos foi decisivamente determinada pelo fato de termos confiado às assembléias representativas duas
funções inteiramente diversas. Embora as chamemos de 'legislativos', a
maior parte de seu trabalho consiste não na explicitação e aprovação de
•William Paley, The Principies of Moral and Politica/ Philosophy (1785: ed. de Lond~es.
1824), página 348 e seguintes. Cf. também Thomas Day, 'Speech at the general meeung
of the freeholders of the county of Cambridge', 20 de março de 1782 (apud Diana Spearman, Democracy in England, Londres, 1957, página 12): 'Entre nós, nenhum poder dis·
criminatório que possa afetar a vida, a propriedade ou a liberdade de um individuo é per·
mitido ao próprio soberano'.
5M. J. C. Vile, op. cit.• página 158. Cf. também os interessantes argumentos de James
lredell num artigo de 1786 citado em Gerald Stourzh, Vom Widerslandsrecht zur Ver/as·
sungsgerichtsbarkeil: Zum Problem der Verfassungswídrigkeir im 18. Jahrhundert (Graz,
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1974), páginaJl. No artigo de 1786, reeditado em Griffith J. McRee, Lije and Correspondenceoj James /rede//, Vol. II (Nova Iorque, 1857; reeditado em Nova Iorque, 1949),
de que o professor Stourzh me forneceu gentilmente uma côpia, lredell defende (páginas
145-8) a 'subordinação do Legislati\'o à autoridade da Constiluição'. Protesta contra todo 'abuso do poder ilimitado, em que não se deveria confiar' e particularmente contra 'o
poder onipotente-do Parlamento britânico(•.. ) a teoria segundo a qual ê necessário que o
legislativo seja absoluto em todas as circunst4ncias, porque foi ela o grande fundamento
das pretensOes britânicas'. Mais adiante ele fa~a do 'princípio do poder legislativo irrestrito ( ... }condenado por nossa Constituiç.llo. Na Inglaterra. estão nessa situaçao. São assim, lá, menos livres do que nós'. E conclui: 'Não se negará. suponho, que a constituição
é uma lei do Estado, assim como um ato da Assembléia, com a única diferença de que é a
·teifundamental. inaherável pelo tegislativo que dela deriva todo o seu poder'.
Essas idéias sobreviveram por muilo tempo entre radicais americanos e foram finalmente usadas por eles como argumento contra as restrições da democracia. Na verdade o
modo como a Constituição americana foi elaborada é corretamente descrito embora ~u
ma intenção não muito critica. na obra póstuma do professor J. Allen Smith: Growth and
Decadence ofConstitulional Govemment (Nova Iorque, 1931; reed. Seattle, 1972). Em
sua Introduçlo a esse livro, Vernon Louis Parrington se refere ao trabalho anterior de J.
A. Smith sobre The Spirit o/ American Govemment (Nova Iorque, 1907), cuja •contribuição mais sugestiva para o liberalismo de 1907 foi a demonstraçao, com base nos discursos e escritos da época {em que a Constituição foi escrita], de que o sistema foi deliberadamente projetado para fins antidemocráticos'. Não surpreende que o capitulo final
deste óltimo livro, em que é claramente apontado o risco â liberdade individual acarretado pela eliminaçlo dessas barreiras à onipotência democrática, tenha sido muito menos
_ bem recebido pelos pseudoliberais americanos. Ao mostrar c:omo •A eficácia de nossas
· garantias constitucionais da liberdade individual foi enormememe reduzida quando o governo, e em especial seu ramo mais imune à influência popular. o Supremo Tribunal, adquiriu o direito reconhecido de interpretá-las' {página 279}, e como 'a liberdade individual nlo está necessariamente assegurada quando a maioria está no poder' (página 282),
e ao descrever como 'a liberdade individual nos Estados Unidos em nossos dias nao só carece do apoio de uma opiniao pública ativa e inteligente, mas enfrenta muitas vezes uma
hostilidade pública tao acentuada que torna as garantias constitucionais inteiramente ineficazes' (pãgina 284), Smith dá a forte impressao de estar criticando os efeitos das idéias
que antes advogara, e sua leitura apresenta até hoje grande interesse.

a maior parte do tempo e da energia das assembléias representativas é
absorvida pela tarefa de organizar e conduzir o governo, não só esquecemos que governar é diferente de legislar, mas passa~ os a pens~r qu~
uma instrução dada ao governo para que tome determmadas med1das e
o conteúdo normal de um ato legislativo. Provavelmente o efe1t0 de
maior alcance disso é que as próprias estrutura e organização das assembléias representativas foram determinadas pelas exigências de suas
funções governamentais, sendo no entanto desfavoráveis à elaboração
criteriosa de normas.
A esse respeito, é importante lembrar que quase todos os fundadores
do governo representativo moderno se mostraram apreen~Ivos com os
partidos políticos (ou 'facções', como costumavan; chama-los) e c.ompreender as razões dessa apreensão. Os teóricos pohucos estavam amda
voltados sobretudo para o que concebiam como a principal função de
um legislativo, isto é, o estabelecimento de normas de conduta justa para o cidadão, não atribuindo muita importância ao seu outro papel, a
direção ou controle do governo ou da administraçã~. Para o dese'."penho da primeira função parecia evidentemente dese1avel um orgamsmo
representativo dos vàrios matizes da opinião, não comprometidO, porém, com um programa de ação específico.
.
Mas como as assembléias representativas dedicaram-se prioritariamente ~ governar, não a legislar,.. sua eficiência nessa atividade demandou a existência, em seu seio, de uma maioria de membros acordes
acerca de um programa de ação. Com efeito, o caráter das institujções
parlamentares modernas tem sido inteiramente m?ldado por essoes. requisitos do governo democrático e não pelos da /egzslação democrática,
no sentido estrito deste termo. A direção efetiva de todo o aparelho governamental ou o controle da utilização de todos os recursos humanos
e materiais ;ob sua supervisoão, exige que a autoridade executiva sei~
permanentemente apoiada por uma maioria organizada e comprometida com um plano coerente de ação. O governo propriamente dito deverã decidir a todo momento quais das reivindicações específicas apresen'
tadas por grupos organizados podem ser atendidas; e mesmo quando
estã restrito ao emprego daqueles recursos específicos confiados à sua
administração, vê-se permanentemente obrigado a escolher entre as exigências de diferentes grupos.
Toda a experiência mostrou que, para desempenhar com eficãcia essas funções, o governo democrático deve ser organizado em moldes
partidários. Para que o eleitorado possa avaliar seu desempenho, deve
haver entre os representantes um grupo organizado visto como responsãvel pela orientação do governo e uma oposição organizada que fisoca-

6Sobre o reconhecimento deste fato p,Jr alguns autores alemaes anteriores, como o filósofo O. W. F. Hegel e o historiador das instituições políticas W. Hasbach, ver o Vol. I desta
obra, página 152. notas 17 e 18.

'Sobre a defesa sistemática dessa evolução pelo positivismo jur'idico. ver o Capítulo 8 do
Vol. II desta obra.

normas gerais de conduta, mas no controle de medidas governamentais
conc~rncntes a questões específicass. Desejamos - a meu ver, com ra.
zão - G''e tanto o estabelecimento de normas de conduta obrigatórias
para todos como a administração dos recursos e do aparelho postos à
disposição do governo obedeçam aos desejos da maioria doso cidadãos.
Isso não significa necessariamente, no entanto, que ambas as fimções
devam ser atribuídas ao mesmo organismo,. nem que toda resolução
desse organismo demQJ!ratícamente eleito deva ter a validade e a dignidade que conferimos às normas gerais de conduta devidamente sancionadas. Não obstante; ao se chamar de 'lei' toda decisão dessa assembléb, ql!?f;· o-la es.t@eleça uma norma ou autorize medidas específicas
perdeu-se a-. própria noção de que estas são coisas diferentes'. Visto qu~

I

i!
A diri.\iiu dos poderes democráticos

Direi lo, lt•}ús/açào e liberdade

liza. critica e propõe um governo alternativo quando o povo se mostra
insatisfeito com o grupo que está no poder.
No ent~nto. não é absolutamente verdade que um grupo organizado
sobretudo~para dirigir o governo seja também adequado à função legislativa stricto sensu. isro é, a de determinar a estrutura permanente de
normas jurídicas, subordinadO à qual deve levar a cabo suas tarefas
cotidianas.
Lembremos mais; uma vez: o: quanto a funç,ão: de go<~<emar propriamente dita dif<llle da, de, esta,belecer as no~mas de c,enduta justa universalmente aplicã,vo:is. Governar é agir sobre questõ'lS concretas, é, alocar
meios,específkos,parca fins específicos. Mesmo na medida em que visa
exduswam1l:llgett fazer c,urnprir um conjunto de normas de conduta justa-que lhefo,r~atribuidas, isso exige a manutenção de um conjunto de
inst.ítuiçõJ:sjudkiais, policiais, penais, etc., e a aplicação de recursos es-'
pectficos para fins específicos. Mas na esfera mais ampla da atividade
governamental, a que envolve a prestação de outros serviços de vários
tipos aos cidadãos, o emprego dos recursos sob seu controle exigirá
constante opção por determinados fins, deciSôes que serão, em grande
parte, questão de conveniência. Abrir uma estrada nessa ou naquela direçã~, construir um :ctificio segundo este ou aquele plano, organizar 1\
poliCIIl de um deternunado modo ou remover o lixo, e assim por diante,
· não são questões de justiça, solucionáveis mediante a aplicação de uma
norma geral, mas questões de organização eficaz para a satisfação das
necC$sidades de vários grupos de pessoas, só resolvíveis à luz da importância relativa atribuída aos diferentes propósitos. Na decisãodemocrática sobre essas questões, será preciso deímir que interesses deverão
ter prioridade sobre outros.
··· · · ·
A gestão de recursos comuns para a consecução de propósitos públi- ·
cos requer, portanto, mais do que concordância sobre normas de .con~
duta justa. Exige concordância sobre a importância relativa de fins es,
· ·•peclficos. No que concerne à administração desses recursos da socieda-
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tivos dedicam-se predominantemente a funções governamentais, estas
moldaram não só sua organização como também todo o modo de pensar de seus membros. É comum dizer-se hoje que o principio da separação dos poderes está ameaçado pela crescente apropriação da função_ legislativa pelo executivo. Na verdade, ele foi, em grande parte, destruido
muito antes, a saber, quando os organismos chamados de legislativos
assumiram a direção do governo (ou, talvez mais corretamente.' qu~nd?
se confiou a função de legislar a organismos já existentes, CUJO prmcipal encargo era governar). O significado original da sep~ção dos PC:
deres consistia em que todo ato coercitivo do governo devta ser autonzado por uma norma universal de conduta justa aprovada por ~m organismo não envolvido com os objetivos particulares e momentaneos do
governo. Se agora chamamos de 'lei' também a autorizaçãot por resolução de uma assembléia legislativa, de determinados atos de ~ov~r_no,
essa 'legislação' não é legislação no sentido em que o conce!lo e ~uhza
do na teoria da separação dos poderes; signifi~a _que a as..ce~bleia democrática exerce poderes executivos sem estar hmttada por leis, no sentido de normas gerais de conduta que não pode alterar.
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Organismos com poderes de determinação espeeifial
são impróprios para a formulação de leis
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Embora seja evidentemente necessário, para se ter um governo democrático, um organismo representativo em que o povo possa expressar
seus desejos com relação a todas as questões ligadas às ações d? governo, um organismo voltado sobretudo para esses problemas e pou_co ,, .. '··· .
adequado à função de legislar propriamente dita. Esperar_que sedesmcumba das duas atribuições significa pedir-lhe que se pnv~ de ~s
dos meios que lhe permitem alcançar de modo mais convemente,e rápl-

.····~'

de reservados
para
governo,
é preciso,que Contudo,
~:::,~:~~~[ i:i~~:
· · ·~0de
decidir para
queuso
ímsdodevem
ser emp~os;
entre uma sociedade de homens livres e.umuocieciade totalitária reside
:n~ fato de que, na primeira, isto se aplica apenas àquela quantidade li- .
mitad~ de recursos especificamente destinada aos propósitqs governa. mentaiS; enquanto na so:gunda se aplica a todos os recurSos da sociedade, a! !ncluldos os próprios cidadãos. A limitação dos poderes govername~ltii_IS pressuposta por uma sociedade livre exige, pois, que mesmo a
mmona só tenha poder irrestrito sobre a utilização daqueles recursos
reservados ao uso comum, e que o cidadão e sua propriedade não estejam sujeitos a determinações especificas (nem mesmo do legislativo),
mas ~omente às normas de conduta aplicáveis igualmente a todos.
VISto que as assembléias representativas a que chamamos de lo:gisla-

~~:t'a~C:
à~~!~~ã~~!~v~:~~t:;!,~~~=J=~e:~~quanto ~e criar, a qualquer momento, norma;; que o auto~ a fazer o que a tarefa imediata parece exigir. Na realidad~, toda deciSãO que
tome sobre determinado assunto revogará automaticamente qualquer
norma já existente que esteja infringindo. Seme!hB;Dte combinação_ de
poder governamental e legislativo m~m ~ico org,arusmo representatiVO
é sem dúvida incompatível com o pnnop!O da separação d~s .poderes e
os ideais do governo submetido à lei e com o estado de direitO.
Se os que decidem sobre questões específicas podem elaborar qualquer lei que lhes convenha para qualquer fim, evidentemente n~o estão
sujeitos ao estado de direito; e certamente não corresponde ao 1deal do
estado de direito (rufe of law) que tudo quanto um grupo de pessoas,

-· ---.•.·.·.·~
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ainda que majoritário, decida sobre determinada questão seja c~,~~::~
de ki (/,:i'~). :odemos ter um governo fundado no direito ou um
no de r:._.~mon.a, pod.;r~~·:s até ter um governo fundado em leis
Ur!!3 rr~ioria que tarübém governa8, mas só se preservará o
re~u' enquru1to a própria maiori~ ao decidir sobre questões est>ecific:ãi,;:E
for iimitada por normas que não lhe seja p~rmitido alterar ad hoc.
go•erno sujeito ao controle de uma assembléia parlamentar só
rará~um &O''<>XfiiHulnnetid<:> à lei caso essa assembléia se limite a
gir os PoQe!'<ffl do governo por meio de normas gerais, sem of!ientar
própria as ""'ões do· governo, legitimando, ao fazê-lo, tudo que
o governo a ~a."ef. A presente situação é tal que se perdeu até a
da <llf~.-~,. ~ore lci !lO sentido de normas de conduta justa e lei
expr.:;ssãQ da vontade da maioria em determinada questão. A
ção de Que lei é tudo que o pretenso legislativo decide à maneira
ta pela constituição é fruto das ira..stituições peculiares da deJnocráci
européia, visto fundarem-se estas na falsa idéia de que os legítimos
presentantes da maioria do povo devem ter necessariamente pode1res:
. ~. mitados. As tentativas feitas nos Estados Unidos para enfrentar

apen~~um~aª~~~!li~m!i~tad~a~.g~~
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possível garantir a realização desses dois ideais, nenhuma nação foi ainda capaz de consegui-Ia, na prática, por meio de dispositivos constitucionais; só temporariamente, e graças ao predomínio de cenas tradições políticas arraigadas, é que os povos se aproximaram dessa condição. Nos últimos tempos, o efeito da estrutura institucional vigente tem
s.ido a progressiva destruição do que restara da tradição do estado de
direito.
Nas primeiras fases do governo representativo, os membros do parlamento ainda podiam ser considerados representantes dos interesses
gerais, não particulares•. Embora os governos precisassem da confiarrça
da maioria do parlamento, isso ainda não implicava a necessidade de
manter uma maioria organizada para pôr em prática um programa de
ação. Pelo menos em tempos de paz, quase todas as atividades regulares do governo tinham sobretudo um caráter roúneiro, não havendo
grande necessidade da autorização parlamentar,· exceto para a aprovacão do orçamento anual - e este se converteu no principal instrumento
de que se valia a Câmara dos Comuns· inglesa para controlardíretamente as atividades do governo. ~:~.·•
<

Uma assembléia cujo principal

ficuldade
proporcionaram
ficas
devem
ser tomadas e que, numa

•· seu comitê executivo (chamado
: grllma por..!lla aprovado não tem
· restringir por meio de normas gerais. Pode adaptar·as normas ·
lares que estabelece às necessidades do momento; e tais
rão, em geral, a servir às necessidades da
em vez das necessidades da ordem
se ocupa de normas de conduta
~······'"•····· . •~~~~·~~ produtos <la ailvidade
desta. Esse modo de legislar
res discricionários da

O caráter doS 'legislativos' ~ ~~ã;~~~;.ê;.dâ
de suas funções govemamer~lals.. >.: .·.~ ~ ~
Embora todos os que
moderna tenham
·
ter atUal

mesmo .suJ,eificiaJmente,. a pollÍica
aceitar tacitamente o carã-

a respeimaioria
de decidir acerao' aperfeiçoamento da

a
não fami-

liarizado com as disposições hoje vigentes provavelmente logo conclui-

· concretizados pela
·· tanto do poder de legislar como do poder de

ria que a, politica, tal como a conhecemos, é um resultado necessário do
fato <!e que a luta tem lugar na mesma arena em que são fixados os limites que a deveriam conter, e de que as mesmas pessoas que disputam votos, mediante a oferta !fe favores especiais, têm também a seu cargo a
f"IDÇão dos limites do poder governamental. Há um evidente antagonismo entre essas duas funções e é ilusório esperar que os representan'Edmund Burke pOde ainda descreYer um partido como 'uma honrada associaçlo de bomeas 'unida para promover, por seus esforços conjugados, o interesse nacional com base
- alaum princípio acen:a do qual todos estio arordes' (ThOflg/rts"" tire ea-.t of tire

hesent Discontents, Londres, 1779).
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tes se privem daqueles poderes de subornar seus constituintes que lhes
permitem preservar sua posição.
Na~ há exa_gero em dizer que o caráter dos organismos representativos d4!0Je fm moldado, ao longo do tempo, quase exclusivamente por
suas funções governamentais. Desde os métodos de eleição dos membro~, a duraç~dos mandatos, a divisão da assembléia em partidos orga:mzados, ate· su.a, praxe_. e normas. de procediment0l e-,, em: especial, a
atitude d~ Jr<W!anumtares,, trudo é: determinado. pela preocupação com
med.idasc govema!ll#•Hais;, não com a legislação .. Pelo• meno5' nas câmara&.baillaS,, o prin.~ipal' evento anual é o orçamento, que, evidentemente,
é o que, há de mrus• distante da legislação propriamente-dita.
Tudp; isso tende a transformar os. parlamentares em agentes dos interesses d~_seus. constitufutes, em vez de representantes da opinião pública. A eleiçl!o de um homem torna-se uma recompensa pela distribuição
de vantagens, não uma expressão da confiança de que o bom senso a
honestidade e a imparcialidade que demonstrou na vida privada co;tinuarão a norteá-lo no serviço público. Os que esperam reeleger-se com
base. nos visíveis beneficias especiais concedidos aos eleitores pelo seu
partido nos tr<;s ou quatro anos rreced~ntes vêem-se numa situação que
não os estlmwa a aprovar as leis gerrus que na realidade mais corresponderiam ao interesse público.
~ ~abido que, em deco:rência de= dupla atribuição, o representante ttpico não ~ tempo, mteresse, desejo ou competência para preservar, e menos ainda aperfeiçoar, aquelas limitações aos poderes coercitivos do governo que constituem um dos principais objetivos do direito
(sendo o outro a proteção contra a violência ou coerção sobre a pessoa
por seus semelhantes)- e portanto também, presumivelmente um dos
principais objetivos da legislação. A função governamental d~ assembléias populares, contudo, não só interfere nos objetivos do legislador
como também muitas vezes conflita diretamente com eles.
. Citamos anteriormente o comentário de um dos mais argutos observadores do Parlamento britânico (ex-membro da Comissão de Finanças) de que 'o parlamento não tem tempo nem inclinação para o direito
(lawyer's law)'"'- Vale a pena transcrever agora a descrição mais completa da situação reinante no Parlamento britânico no início do século
feita por Sir Counenay Ilbert:
'
'
A maior parte dos membros não está realmente interessada em
questõe;> t~nicas do direito e sempre haveria de preferir deixar
que os JUnstas elaborassem suas normas e procedimentos a seu
pr~prio ~odo. A atividade essencial do Parlamento como legislatiVO [!J e manter a máquina do Estado em condições de funcio-

---

IOVer página 146 do Vol. I desta obra.
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namento. E as leis necessárias para esse fim pertencem não ao
domínio do direito privado ou penal, mas ao que se chama no
continente de direito administrativo ( ... ). O grosso compêndio
de Leis de cada ano consistirá em geral de regulamentaçOes administrativas referentes a matérias que escapam à leitura e à prática comuns do advogado.''
Assim como já se aplicava ao Parlamento britânico no início do século, essa descrição corresponde hoje a todos os legislativos democráticos de que tenho notícia. O fato é que os legisladoreS são em geral bastante ignorantes com relação ao direito propriamente dito, aquele que
constitui as normas de conduta justa, ocupando-se sobretudo de certos
aspectos do direito administrativo que, pouco a pouco, foram gerando
para eles um direito à parte. Isso se verificou até na Inglaterra, onde outrora se compreendia que o direito privado limitava os poderes dos
agemes governamentais, tantO quanto dos cidadãos comuns. Em conseqüência, os ingleses (que um dia já se vangloriaram de que seu país desconhecia o que fosse direito administrativo) estão hoje sujeitos a centenas de órgãos administrativos autorizados a baixar determinações
impositivas.
O interesse quase exclusivo dos representantes pela função governamental, em detrimento da função legislativa, decorre de estarem eles
cientes de que sua reeleição depende, acima de tudo, da folha de serviços que seu partido puder exibir no plano do governo, não no da legislação. O que os eleitores expressarão nas urnas será sua satisfação com
os efeitos imediatos de medidas governarnentais9 não seu julgamento
sobre o efeito de alterações do direito, só perceptíveis a longo prazo.
Ciente de que sua reeleição dependerá sobretudo da popularidade de
seu partido e do apoio que este lhe dará, o representante individual estará atento basicamente aos efeitos a curto prazo das medidas tomadas
por esse partido. O exame dos princípios envolvidos talvez afete sua opção inicial por um partido, mas visto que, uma vez eleito por determinado partido, uma mudança para outro pode ser fatal à sua carreira,
ele deixará em. geral essas inquietações aos líderes do partido e mergulhará no trabalho cotidiano que é motivado pelas reivindicações de seus
constituintes e envolve, acima de tudo, a administração rotineira.
Toda a sua predisposição será, pois, para dizer 'sim' a reivindicações específicas, quando o principal dever de um verdadeiro legislador é
dizer 'não' a qualquer reivindicação de privilégio e insistir em que cer~
tas coisas simplesmente não se fazem. Qualquer que tenha sido o ideal
descrito por Edmund Burke, hoje os partidos são em geral frutos de
uma união em torno não de valores mas de propósitos específicos. Não
11 Courtenay

Ilbert, Legislative Methods and Forms (Oxford. 1901), página 210.
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qp.ero negar que~ mesmo em nossos dias, muitas vezes se formam partidOs em,.torno de um núcleo unido por princípios ou ideais comuns.
Mas, em face da necessidade de atrair seguidores mediante a promessa
de outras coisas7 raramente ou nunca são capazes de permanecer fiéis a
seus princípios e conqwstaJ1 maioria. Sem dúvida, é útil a um partido
ter princípios que lhe permitam justificar a concessão de vantagens especiais a grupos suficientemente numerosos para lhe assegurar um
apoio majoritário.
Sob este aspecto, os socialistas têm uma vantagem: até que realizem
seu primeiro objetivo - o controle dos meios de. produção - e tendoo. <:btido, sejan: obrigado~ a enfrentar a tarefa de'atribuir parcel~s espeCifiCas do proouto aos diferentes grupos, mantêm-se unidos por sua
crença num princípio comum - ou, pelo menos, numa fórmula verbal
como 'justiça social', de cujo vazio ainda não se aperceberam. Podem
dedic~r mais atenção à montagem de uma nova máquina que a seu uso,
depositando todas as suas esperanças no que esta fará quando pronta.
Mas estão também, desde o princípio, como vimos, de acordo no tocante à destruição do direito no sentido de normas gerais de conduta
ju~ta e à su~ substi:uição por determinações administrativas. Um legislativo soc!alista sena, portanto, um organismo puramente governament~ - provavelmente limitado a endossar o trabalho do órgão burocrático encarregado do planejamento.
A função de traçar os limites da ação governamental requer evidentemente um tipo de pessoa muito diferente daquela interessada sobretudo em assegurar a própria reeleição mediante a obtenção de benefícios
especiais para aqueles que a apóiaJ1fl. Deveriamos confiá-la não a homens que fazem da política partidária o centro de seus interesses e cujo
pensam~nto é plasmado pela preocupação com as próprias perspectivas
de reeleição, mas a pessoas que tivessem granjeado respeito e autoridade no exer~cio das atividades comuns da vida, que seriam eleitas por
s~~em consideradas mais experientes, sãbias ejustas e às.quais se permitma ent!lo devotar todo seu tempo·aos:problemas do aperfeiçoamento·
a longo prazo, da estruturajuridica que rege todas as ações, inclusive~
do governo. Teriam tempo suficiente para aprender seu oficio de legislador, o que lhes permitiria não se sentirem·enfraquecidas ou desprezadas por e;;sa burocracia que hoje é quem de fato faz as leis, visto que as
assembléiaS representativas não têm tempo para isso. · ·
. ~a verdade, o que há de mais flagrante nessas assembléias é que a
atividade considerada primordial de um legislativo é constantemente relegada e um número crescente das funções que o homem do povo· supõe
constituírem a principal ocupação dos legisladores é de fato desempenhad<; por funcionários públicos. É em grande parte por se ocuparem
os l~slativos do que é de fato administração discricionária que 0 verdaderro trabalho de elaboração das leis fica cada vez mais a cargo da
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burocracia, a qual. obviamente, tem pouco poder para restringir as decisões governamentais dos 'legislativos', por sua vez ocupados demais
para legislar.
Não é menos significativo que, quando os parlamentos são obrigados a se ocupar da verdadeira elaboração de las em questões que envolvem fortes convicções morais e que muitos representantes vêem corno
matéria de consciência, como a pena de mon:e, o aborto, o divórcio, a
eutanásia, o uso de drogas (entre as quais o álcool e o fumo), a porno~
grafia, etc., os partidos julguem necessário relaxar o controle sobre o
voto de seus membros- o que se verifica, na "--"erdade, sempre que ·inte~
ressa de fato apurar antes a opinião dominante sobre questões de vulto
que pontos de vista sobre medidas especííicas. Esse fato demonstra que
não existem realmente linhas simples a separa~ os cidadãos em àistimos
grupos de pessoas acordes entre si acerca de uma variedade de princípios, como o faz supor a organização partidária. Estar de acordo no tocante à obediência a certos princípios é bem diferente de estar de acordo
no tocante à m&."'"leira de distribuir diversos beneí1cios.
Uma ordenação pela qual o interesse da autoridade suprema volta-se
sobretudo para o governo, não para o direito. só pode dar lugar à preponderância cada vez maior do governo sobre o direito - e a progressiva ampliação das atividades governamentais é em boa parte fruto dessa
ordenação. É ilusão esperar que homens que devem sua posição ao poder de distribuir benefícios restrinjam sua margem de ação com normas
inflexíveis que proíbam todo privilégio. Coní= a lei a governantes eleitos é como confiar à raposa o galinheiro - logo não haverá mais nada,
pelo menos nenhuma lei no sentido de limitação dos poderes discricionários do governo. Em razão dessa falha na ~onstrução de nossas democracias supostamente constitucionais, conseguimos de fato restaurar
aquele poder ilimitado que os Whigs do século XVIII diziam ser 'coisa
tão selvagem e monstruosa que, se é natural d-esejá-la, é igualmente natural combatê-la'"·

A legislação partidária conduz à decadência da socíedade democrática
Um sistema em que qualquer pequeno grupo é capaz de chantagear toda uma sociedade caso represente o equilíbrio entre grupos opostos, podendo extorquir privilégios especiais em troca do seu apoio a um partido, pouco tem a ver com democracia ou com ~justiça social'. É, no entanto, o produto inevitável do poder ilimitado de uma assembléia eletiva única, que pratica a discriminação devido ao fato de não restringir
12 Em Cato's Leuers, 9de fevereiro de 1722, na edição de D. L Jacobson referida na not.a
3, deste Capitulo.
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seus poderes quer a legislar no verdadeiro sentido, quer a governar di::
acordo com uma lei que não pode alterar.
Esse siotema não só engendrará um governo movido pela chantagemJ
e p~la corrupção, como produzirá leis que a maioria desaprova e cujo:~>
efeuos, no d~rrer do tempo, podem levar ao declínio da sociedade_
Quem sustentana seriamente que a mais. decisiva lei,dilohis.tória modernadaGrã-BretanJ;a.,a Lei de Disputas.S~ndkais, d>:? L9U6í. fiii!iiexpressae
?a vontade da m8l~IJII!'' É bastante·dllY.Idoso,que:·esse proj;eto de leie~ab~ra.dPJI}<II~ l)TJitn;m:a, gp.rração. de padamentares. dO- P:u;tido Trabar
lhista,'4 e:wm~lrn!:mtmte· r,ej}~it<>!'io· pelo· Partido Cons.erV,ador .. na. oposiç.ão ~. teallJIJ~diNIIJilQ"ado;incJusjve, peJa maio.da dQS. membros do Parlido Libernl\:.~M9;0081>:~e"'1~· ~ontu~o, o Panido Liberal, para permlll!ecer, rnlllJ,PJltliâric;, dependJ;< ao apoto. dos trabalhistas e, embora o
prOJe!Qt~>!i <aiY.CW callSadO maior escândalo aos principais represent~t~s. da• trl'<l!:li~o. ~onstitucional britânica que qualquer outro ato da
htstona:mo.®r,~, ~o legislativo", os espetaculares privilégios legais que
concede.IU!Ji!S.smdicatos tornaram-se, desde então, a causa fundamentai
da prO!!J'~I!a detworação da economia britânica.
Dado- 0> ~~ter,atuaJ do Parlamento, tampouco há muita esperança
de que e.ssa II;I,StttUição se mostre mais capaz de se desincumbir inteligen~
temente das; tarefas legislativas cruciais que a aguardam, como a limitação dos poderes de todas as pessoas juridicas ou a proibição das restriçõ~ ~ concorrência. Hã razões para se temer que esses assuntos sejam
dectd1do~ sobretudo com base na popularidade ou impopularidade dos
grupos ~etamente afetados, e não numa compreensão das exigências
de um ststema de mercado atuante.
ü_utra tendência. peculiar do governo, nascida da necessidade de
gr:u!Jear votos ~ante o favorecimento de determinados grupos ou
attv~dades, atua mdiret81nente por meio da necessidade de conquistar o
apm? d~es vendedores de idéias de segunda mão, sobretudo nos
a~ats me.IOS de comunicação, que determinam em grande parte a ·opi~
mão pública. Entre outras manifestações, isso se revela num apoio à arte modema que em nada interessa à maioria do povo e sem dúvida
. também em parte do auxílio dado pelo governo ao des'envolviment~
"Ver Gerald Abrahams, Trude Unions and lhe Law (Londres, 1968).
"~oben Moss, The Colla-ofDemOCITicy(l.ondres, 1975), página 102: 'Assim os libeque mcautament! aprovaram um projeto de lei elaborado pela primeira geração de
paror adm~~tdares trabalhtstas cm aunprimento a uma promessa eleitoral, não tinham a merai~,
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tecnológico (a ida à Lua~). patrocínios muito questionáveis mas que podem valer a um paniào a simpatia e a adesão dos intelectuais que dirigem os meios de comünicação de massa.
.
O termo democracia, quando não é utilizado simplesmente como stnônimo de igualitarismo, vem-se tornando cada vez mais a designação
dos próprios processos de compra de voto, para aplacar e compens~r
aqueles grupos de imeresse que, em tempos mais ingênuos, eram quah~
ficados de 'interesses sinistros'. Mas o que nos importa no momento e
mostrar aue a responsabilidade disso cabe não à democracia enquanto
tal mas à. forma particular de democracia que hoje praticamos. Acredito 'mesmo que, sê seie.:ionássemos por sorteio cerca de quinhentas pessoas amadurecidas e deixássemos que se dedicassem durante vinte anos
à tarefa de aperfeiçoar as leis, guiadas exclusivamente por sua c~nsciê~
cia e desejo de serem respeitadas, obteríamos uma amostra mm to ma1s
representativa da verdadeira opinião do povo do que aquela resultante
do atual sistema de leilão, pelo qual, a cada eleição·, confiamos o poder
de legislar aos que prometem a seus partidários os maiores benefícios
especiais. Mas, como haveremos de mostrar adiante, há sistemas alternativos de democracia melhores que esse de uma assembléia única e
onipotente, dotada de poderes ilimitados, gerador do sistema político·
de chantagem e de corrupção.

A superstição construtivística da soberania
A concepção de que a maioria do povo (ou seus representantes eleitos)
deve ter a liberdade de decretar tudo que possa decidir por comum
acordo, devendo ser encarada nesse sentido como onipotente, está estreitamente relacionada à concepção da soberania popular. Seu erro reside não na crença de que todo poder existente deve pertencer ao povo e
de que os desejos deste devem ser expressos por decisões majoritárias,
mas na convicção de que essa fonte máxima do poder deve ser thmttada, ou seja, na própria idéia de soberania. A pretensa.necessidade ló~i:
ca de tal fonte ilimitada de poder simplesmente não extste. Conforme )a
vimos, a crença em semelhante necessidade é produto da falsa interpretação construtivística sobre a formação das instituições humanas, que
procura atribuí-las todas a um planejador inicial ou a algum ato deliberado de vontade. A fonte básica da ordem social não é, contudo, uma
decisão deliberada de adotar certas normas comuns, mas a existência,
entre as pessoas? de determinadas concepções sobre o certo e o er.rado.
O que po-ssibilitou a Grande Sociedade não foi uma imposição deliberada de normas de conduta, mas o desenvolvimento dessa espécie de normas entre homens que pouco sabiam acerca das conseqüências futuras
de sua observância geral.
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Uma vez que todo poder se fundamenta em ooiniões preexistentes
durando apenas enquanto es-..as prevalecem, tal poder não tem
'
fonte. nenhuma entidade real nem foi criado por qualquer vontade deliberaaa. A concepção da soberania baseia-se numa construcão lóaica
en~anosa que Par"ú! da premissa de que as normas existentes "'e as ii~sti
tmções são fruto de uma vontade uPiforme que pretendeu criá-las. Todavia, longe de surgir de semeihante vontade preexistente; capaz de impor as normas qu: Q~ei~a, mna socieda~e de homens livres pressupõe
que todo·~· seJ.a hmJtado pelas convtcções comuns. que os unem e
que, onde não há. acordo•. não existe poder1•.
Exc.eto:,IWS; IZ.as.QS em que a unidade política é criada por conquista,
os homens n~ ~~h-ecem um poder para autorizá-la a agir como lhe
aprouver; . ll:SJID tn<;umbem alguém de agir em conformidade com certas
concepç?:escomuns sobre o que é justo. Não se trata de existir primeiro
uma sociedade que então passa a adorar normas; hât antes, normas comuns q~e t_rru:sform~m bandos dispersos em sociedades. As condições
de subrntssao a autondade reconhecida tornam-se um limite permanena?s seus poderes porque são a condição da integridade e até da existenct~ do ~tad~ - e, na era liberai, rntendia~se que essas condições de
submtssão unplicavam que a coerção só poderia ser empregada para
aplic:U _reconhecidas n~r.m~ gerais de conduta justa. A idéia de que deve extst1r urna vo~t~de thmttada corno fonte de todo poder é urna inven- ·
ção dos construtt~tas - uma ficção tornada necessária pelos falsos
pressupost.os factlllUs do positivismo jurídico, mas sem relação com as
causas reaiS do reconhecimento da autoridade.
A Primeira coisa que deveríamos sempre indagar, ao observarmos a
estrutura dos poderes governamentais, não é quem possui esse ou aquele poder, mas ~e o e:"erc~c~o desse poder por qualquer órgão é justificado pelas co!'dições unphcttas de submissão a ele. O limite supremo do
poder não e, po'?nt~, a vontade de uma pessoa em questões especificas, mas ~go muno d1verso: a coincidência de opiniões entre membros
de determmado grup.o territorial, ~o tocante a normas de conduta jus~
ta. ~ f~osa propostção de FranciS Ba..--on, fonte original do positivism? JUrt~tco; de que 'um poder supremo e absoluto não pode impor li~
, rn1tes a SI mesmo, e tampouco pode ser permanente aquilo que é revocável pela própria natureza' 17, pressupõe, portanto, equivocadamente,
que to~o pod~r denva de um ato intencional de vontade. Mas a resolução de. ~os d~txarmo~ g~vernar por um homem bom, mas o afastarmos
se for lnJUsto , não Slgmftca que lhe conferimos poderes ilimitados ou

t:

'6Cf. a óltima seção do Capilulo I do Vol. I e o Capitulo 8 do Yoi.U desta obra bem co--__ :_~-~ ~~~per. The Open Society and its Enemies (Londres, 1945; 6~ ed., t9Ó6), VoL
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A.PUt!__c:_. H. Mcllwain,

t~I~~~;'J~,~p= ·.~

The High Court of Parliament (Vaie University Press, 1910).
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poderes que já possuímos! O poder não emana de uma fonte única;
funda-se antes na adesão da opinião comum a certos princípios e não
vai além dessa adesão. Embora não possa limitar efetivamente os próprios poderes, a fonte suprema de decisões deliberadas é ela mesma limitada pela fonte desse poder, que é não um outro ato de vontade, mas
um estado reinante de opinião. Não há motivo para que a submissão ao
Estado, e portanto a autoridade deste, continue a existir após a apropriação de poderes arbitrários que nem têm o respaldo popular nem podem ser eficazmente impostos pelo governo usurpador.
No mundo ocidental, a soberania ilimitada foi raras vezes reivindicada até o surgimento do absolutismo no século XVI. Certamento não
foi concedida aos príncipes medievais, que quase nunca a reclamara. E,
conquanto tenha sido reivindicada com sucesso pelos monarcas absolutos da Europa continental, não foi veidadeiramente aceita como legítima senão depois do advento da democracia moderna, herdeira, quanto
a esse aspecto, da tradição do absolutismo. Até então mantivera-se viva
a idéia de que a legitimidade se fundava, em última instância, na aprovação, pelo povo em geral, de certos princípios fundamentais que constituíam a base e o limite de todo governo, e não na sua anuência a medidas particulares. Mas quando essa anuência explicita, concebida como
um controle imposto ao governo, passou a ser considerada a única fonte do poder, a concepção do poder ilimitado foi envolvida, pela primeira vez, numa aura de legitimidade.
A idéia de que a onipotência de uma autoridade está relacionada
com a origerh de seu ·poder é, pois, em essência, uma degeneração que,
sob a influência da abordagem construtivística do positivismo jurídico,
se manifestou onde quer que a democracia tivesse vigorado por algum
tempo. Não se trata absolutamente, no entanto, de urna conseqüência
necessária da democracia, sendo mera conseqüência da crença ilusória
de que, urna vez adotados os procedimentos democráticos, tudo que é
apurado pelo mecanismo de verificação da vontade da maioria corresponde de fato à opiniao de uma maioria, não havendo limites para o
número de questões em que a concordância da maioria pode ser avaliada por esse processo. Essa crença foi fomentada pela idéia ingênua de
que dessa forma o povo 'estava agindo em conjunto', e difundiu-se
uma espécie de conto de fadas segundo o qual 'o povo' é que faz a ação,
o que seria moralmente preferível às ações isoladas dos indivíduos. Por
fim, essa fantasia gerou a curiosa idéia de que o processo democrático
de tomada de decisão visa sempre ao bem comum - sendo este definido como os resultados a que se pode chegar pelos procedimentos democráticos. O absurdo disso evidencia-se no fato de que procedimentos diferentes, conquanto igualmente justificáveis, com vistas a uma decisão
democrática podem produzir resultados muito diversos.
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A indispensável divisão dos poderes das assembléias representativas
Para a teoria clâssica do governo representativo, seu objetivo poderia
ser alcançado permitindo-se que a divisão entre o legislativo e o executivo~coincidisse com a divisão entre uma assembléia representativa eleita
e um ~corpo administrativo por: eJa. d.esignado. Não· conseguiu· estabelecer. essa.di!<il!ão. porque havia obviamente ~azões tão fort«s a favor do
governo·-d~~átieo quan.to. a favor da legislação democrática. e a assembléia• únil:a. eltita por via democrática arrogou-se inevitavelmente
tanto. o. di~eiro de: conduzir o. governo como o poder de legislar. Passo.u
entã.o a,c.Qm:binar os. poderes legislativos com os poderes executivos. O
resultado f<}~ a restauração da monstruosa instituição de um poder absoluto, não restringido por quaisquer normas. Confio. em que chegará o
dia,em.que as pessoas sentirão, ante a idéia de um corpo de homens dotado do poder de determinar tudo o que queira, mesmo que autorizado
pela maioria dos cidadãos, o mesmo horror que hoje nos infundem praticamente todas as demais formas de governo autoritário. Trata-se de
uma instituição geradora de barbarismo, não por ser o poder confiado
a bárbaros, mas por ficar ele isento da sujeição a qualquer norma, o
que gera efeitos inevitáveis, sejam quais forem os homens a quem é
confiado. É bem possível que pessoas comuns tenham em geral um senso de justiça mais forte que o de qualquer elite intelectual guiada pela
ânsia de reco.nstruir deliberadamente a sociedade; não obstante, quando não limitadas por quaisquer normas, é provável que elas ajam mais
arbitrariamente que qualquer elite ou mesmo um monarca único submetidos a essa restrição. Isso acontece não por ser o homem comum indigno de confiança, mas porque essa confiança faz com que lhe seja
atribuída uma tarefa acima da capacidade humana.
Embora o governo propriamente dito não possa ser estritamepte cerceado por normas no desempenho de seus encargos característicos, seu
poder deve, por isso. mesmo, ser sempre limitado em extensão e alçada
isto é, restrito à administração de um conjunto uítidamente circunscrit~
de recursos confiado.s a seus cuidados. No entanto, todo poder que não
esteja assim restrito a um conjunto determinado de bens materiais, possuindo extensão. ilimitada, deveria ser restringido à aplicação de normas
gerais; por outro lado, os que têm o poder de legislar deveriam ser limitados a dispor sobre a aplicação dessas normas gerais, sem nenhum poder de decisão sobre medidas paniculares. Em outras palavras, um poder supremo deveria estar sujeito à prova de justiça, sendo livre em suas
decisões apenas na medida em que estiver disposto a adotar um princípio que deve ser aplicado em todas as situações análogas.
As constituições tiveram por objetivo impedir toda ação arbitrária.
Mas, embora nenhuma delas o tenha ainda conseguido, a crença de que
essa meta foi alcançada levou a que se passasse a considerar os termos
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'arbitrário' e 'inconstitucionaP como equivalentes. Contudo, a prevenp
ção da arbitrariedade, apesar de ser um dos seus objetivos, não const~~
tui, de modo algum, um efeito necessário da obediência a uma constltuição. A confusão sobre essa matéria é fruto da concepção equivocada
do positivismo jurídico. Testar se determinada constituição atende ãs
finalidades das constituições é, de fato, a forma eficaz de prevemr a arbitrariedade, mas isso não significa que toda constituição sirva de prova adequada do que é arbitrário, ou que algo permitido por uma constituição não possa, ainda assim, ser arbitrário.
·
Se o poder supremo deve sempre dar prova da justiça de suas intenções submetendo-se a normas gerais, fazem-se necessárias àisposiçõ~s
institucionais que assegurem o predomínio constante das normas gera1s
sobre os desejos particulares dos detentores da autoridade - mesmo
nos casos em que uma ampla maioria apóia uma determinada ação, enquanto uma minoria estaria disposta a adotar uma norma que a torn~
se impossíveL (As àuas atitudes não são incompatíveis, visto que sena
perfeitamente racional preferir que ações do gênero em questão fosse'!'
inteiramente proibidas, embora optando, na medida em que são permttidas, por uma em particular.) Ou, para expressá-lo de outra forma,
mesmo a mais ampla maioria, em seus atos coercitivos, só deveria ter
permissão para romper uma norma previamente estabelecida 9uando
expressamente disposta a revogá-la e a adotar uma nova. A legtslação,
no verdadeiro sentido deve ser sempre um compromisso de agir segundo princípios express~s. não uma decisão sobre como agir em determinada situação. Deve, portanto, visar essencialmente a efeitos a longo
prazo e voltar-se para um futuro cujas circunstâncias específicas ai.nda
não se conhecem; e as leis resultantes devem ter por finaltdade auxthar
pessoas desconhecidas na consecução de seus propósitos igualmente
desconhecidos. O bom desempenho dessa tarefa requer não homens envolvidos com siruações particulares ou comprometidos com a defesa de
interesses específicos, mas homens livres para encarar suas atribuições
do ponto de vista da conveniência, a longo prazo, das normas estabelecidas para o conjunto da comunidade.
Embora a verdadeira legislação seja assim, ainda mais do que a elaboração de uma consiituição, essencialmente uma tarefa que requer a
consideração de efeitos remotos, difere desta última por ser uma tarefa
continua um esforço permanente para aperfeiçoar pouco a pouco as
leis e adaptá-las a novas condições - prestando auxilio sobr~n~do
quando a jurisdição não consegue acompanhar o ntmo de u'!'a raptda
evolução dos fatos ou das opiniões. Mesmo que só a longos mtervalos
requeira decisões formais, demanda aquela espécie de aplicação.• de estudo constantes para os quais os políticos, ocupados em corteJar seus
eleitores e de todo absorvidos por assuntos prementes a exigir pronta
solução, realmente não terão tempo.
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A .f•mcão
d~
'"'o-is 1ar propnamente
·
d"1ta d"tfere da de elaborar uma
~;·c
< "'= ,,

c:nsti~~~f-=:.!.ru!!béTI? porque dirá r~pe!to a normas de caráter mais geral que aqu.1as conlldas numa constltmção. Uma constituicão trata so~ret.udo da o~ga~J~Ção do governo e da alocaç_ão dos dife~entes oode•es a.s vãnas illStanctas dessa organização. Ainda que muitas vez.S seja
dese)áve!, r~r~ lhes.•conferir un;a proteção especial; induir nos docun;~tos tn::'_'i~ que cons:ttuem a organização, do, Estado alguns prin-

C:Ptos- d.e: ~r~ substantiva, m~a. constituição_. continua sendo essencialmen~ :'ffll!. superestrutura engiCla para servir à aplicação das con;:;~es. el<lsten_tes de justiça, não para expressá-las: pressupõe a exis~er..;,.la_. f.".fr: ~"'P:: SJStema· de normas de conduta juSta e estabelece ap
---==;;

um mecams:no para sua aplicação regular.
enas ····
Não pr~os nos ~longar m~ sobre isso no momento, já que tudo"que no. :meressa assmalar aqw e que o mister da verdadeira legislaçã~ é tão diverso do da. elaboração de uma constituição quanto 0 é do
d~ governar,_:"ndo tão 1m portante distingui-lo de um quanto do outro.
Disto se segue qu~, para eVItar essa confusão, se impõe wn sistema de
corpos repres....=ntatJvo~ e~ três nh··eis: um se ocuparia da estrutura semipermanent~ da constttutção e só precisaria atuar a longos intervalos
quando se J~se necessário alterar essa estrutura; outro teria o encarg~
permanente_:"~. ~romover o aperfeiçoamento gradual das normas gerais
de. conduta J<b•a, enquanto o teroeu-o sena incwnbido da condução rou·nell"ll do governo, IS
· t o e,
· d a a dminis'!ração dos recursos a ele confiados.

Democracia ou demarqula?

Não ~en:os analisar mais ~etidamente aqui as mudanÇas por .que passou o Signif"u:ado do conceito de democracia em decorrência de seu
tr~lante, cada vez mais comum, do campo político, ao qual é apro~na_do, para .outras esferas, a que sua, aplicação é extremamente
UVldosa". Tampouco podemos examinar se o abuso persistente e deliberado do conceito pelos comunistas em expressôesccomo 'democracias
popular~'. nas quais estão obviamente ausentes até as mais básicas ca~.~~ de ~a ~e~ocracia. ~ão o torna inadequado para designar
I . q?e, no prmCipiO, pretendia expressar. Mencionamos essas tendênCias srmplesmente porque estão contribuindo para privar ainda mais
o termo 'democracia' de um significado claro e transformá-lo num fetich~ ver~al usado para envolver com um halo de legitimidade quaisquer
exigênCias de um grupo desejoso de moldar algum aspecto da sociedade
a seu bel prazer.
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A legitimidade das reivindicações de maior democracia torna-se particularmente questionável quando estas dizem respeito ao modo como
são geridos vários tipos de organização. Os problemas aí envolvidos
evidenciam-se de imediato quando se pergunta quem deve ser considerado 'membro' dessas organizações para o qual se reivindica participação. Não é nada óbvio que uma pessoa que julgue do seu interesse vender os próprios serviços a uma organização deva, por conseguinte, adquirir também voz ativa na sua administração ou na fixação de suas
metas. Todos sabemos que o comando de um exército em campanha
não admitiria uma gestão democrática. O mesmo se dá em operações
simples, como a construção de uma casa, a direção de uma empresa ou
da máquina burocrática do governo.
E quem são os 'membros\ de um hospital. de um hotel, àe um clube,
de um estabelecimento de ensino ou de uma loja? Os que prestam serviço a essas instituições, os que se valem dos serviços por elas prestados
ou os que fornecem os meios materiais necessários a essa prestação de
serviços? Faço estas perguntas apenas para demonstrar que embora todos o utilizemos sentindo-nos na obrigação de defender o ideal que expressa, o termo democracia deixou de designar uma concepção definida, que alguém possa abraçar sem maiores explicações. Em alguns dos
sentidos em que é hoje freqüentemente empregado, tornou-se mesmo
uma grave ameaça aos ideais que outrora pretendeu expressar. Embora
eu acredite firmemente que o governo deve agir segundo princípios
aprovados pela maioria do povo~ sendo isso indispensável à preservação da paz e da liberdade, devo admitir com franqueza que, se a democracia é entendida como governo conduzido pela vontade irrestrita da
maioria, então não sou democrata e considero inclusive tal governo
pernicioso e, a longo prazo, inexeqüível.
Já indagamos anteriormente se os que crêem no ideal original de democracia podem ainda se utilizar dessa antiga designação para expressá-lo. Cheguei a duvidar seriamente da conveniência disso e sinto-me
cada vez mais convencido de que, se quisermos preservar o ideal original, talvez devamos inventar para ele um novo nome. O que nos falta é
uma palavra que expresse o fato de que a vontade da maioria só se torna imperativa e obrigatória às demais pessoas se a primeira provar sua
intenção de agir com justiça, submetendo-se a uma norma geral. Isso
requer um nome que indique um sistema onde o que confere à maioria
um poder legítimo não é a simples força, mas a convicção comprovada
de que ela considera justo o que decreta.
Acontece que a palavra grega 'democracia' foi formada pela combinação da palavra que designava povo (demos) com o termo, dentre os
dois disponíveis para designar poder, que ainda não fora utilizado nesse
tipo de combinação para outros fins- a saber, kratos (ou o verbo kratein). No entanto, ao contrário do verbo alternativo archein (usado em
1
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vocábulos como monarquia, oligarquia, anarquia, etc.), kratein parece
enfatizar a força bruta, e não o governo segundo normas. Este último
radical.não podia ser usado na Grêcia antiga para formar o termo demarquia como designação de um governo pelo povo porque a palavra
demarca já fora adotada (pelo menos em Atenas) para indicar o cargo
de chefia de um grupo ou distrito loca!.(o demo), não podendo mais,
po~tantQJSJlrr!IPf;qy.eilada para a denomihaç.ãa:.dtllgpvema. exercido pelo
coniU!ltoodlN!I).)(O~. ~o· não. nos impej:litmaiS:deeadotar hoje o termo demarq~i'!l~~~ e1<w;irnlii Q idWi para: cuja designaçji.OJ o. termo democrociaJoj;Qf.imn!!lme.llt<t adliltado, ao supla~~tar pouCQJ a pouco a expressão
mais anliliit. Í!iflFJ.omia., que e;<pressava o ideal: de, uma lei aplicável
igl>.&lm~lf, ~~.. 'fedamos,. assi.ln. o noVO•DQme·de que precisamos
se Q\IÍSeJ1Il\Q_8;1:Jf.~!l~Nar Q ideal básico numa época em qUe, em decorrência do,cr,~cente. <muso do termo democracia para designar sistemas que
levam à; criação, de õ1.ovos privilégios mediante coalizões ou grupos organizados, mais e mais pessoas se voltarão contra o sistema vigente. Para
que uma reação tão justificada contra o abuso do termo não venha a
desacreclitar o próprio ideal, induzindo as pessoas a aceitar, em sua desilusão, formas de governo muito menos desejáveis, talvez precisemos ····~~l~~
ter, para designar o velho ideal, uma nova palavra, como demarquia, c
não contaminada pelo abuso prolongado.

CATORZE

O setor público e o
setor privado
A distinção entre legislação e tributação é essenciai à liberdade.

WILLIAM P!TI, CONDE DE CHATH.>uYI•

A dnpia função do governo
Como tratamos neste livro sobretudo dos limites que uma sociedade livre deve impor aos poderes coercitivos d~ governo, o .lettor pode ter a
falsa impressão de que consideramos a apli~ção das le1s e a defesa contra inimigos externos as únicas funções leg1t~mas do ~ovemo. Nguns
teóricos do passado defenderam de fato a 1de1a desse Estado com poderes !imitados'J. Talvez em certas condições, em que um aparelno governamental pouco desenvolvido ainda mal con~egue desempenh:rr essa
função essencial, seja na verdade prudente hm1t~-lo a 1sso, ~ma vez que
um encargo adicional estaria acima de sua capacidade ~estnta e a tenta·
tiva de superá-la o impossibilitaria de proporciOnar ~te mes~o as condições indispensáveis ao funcionamento de uma sociedade livre. ~stas
considerações não se aplicam} no entanto, às sociedades ocide~t.als desenvolviâas, e nada têm a ver com o objetivo de assegurar a liberdade

l9Depois de ter sugerido pela primeira vez o termo cdemarquia• (num artigo sobre The
Confusion ofLanguage in Po/itirol Thought,' Occasiona1 Paper 20 do Institute of Economic Affairs. Londres, 1968), observei que o problema tenninológico foi examinado, com
algum detalhe, na literatura aiema. Ver, cm particular, os estudos de Christian Meier:
'Orei Bemerkungen zur Vor- und Fiilhgeschichtedes Begriffes Demokratie' em Discardia Concors, Fest:>:hrift für Edgar Bo'liOJU(Basilêia, 1968); Die Entstelrung des Begriffes
"Demokratie~ (Frankfurt a. M., 1970); e sua contribuiçao para o verbete ~nemokratie~ em
O. Brunner, W. Conze e R. Kosselek (orgs.), Gesckicht/icheGrwulbegriffe, Htstorist:hes
Lexikon tur po/ilisclwotialen Sprache in. Deutschltmd (Stuttgart, Vol. I, 1972), que tra-zem todos novas referências à discussão.

• A epígrafe foi extraída de um pronunciamento de William Pitt à Câmar-a dos Comuns
em 14 de janeiro de 1766, Parliamentary His10ry oj Engla~d (Londres, 1813), Yol. 16. ~
digno de nota que pareCia então a Pin que os assuntos trazl~Os ao _Parlar:nento en~olven
do a coerção de pessoas fisicas compreendiam apenas_ a~ med1das tnbmán~. ~ma 'ez que
as demais normas obrigatórias de conduta justa cons1snam sobretudo
d1relto comum,
não em direito estatutário, sendo portanto consideradas estranhas ao mteress.e normal de
um corpo ocupado em governar e não em fazer leis.

:m

lMancur Olson, Jr, The Logic of Co/lective Action (Harvard University Press, 1965).
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individual a todos ou com a mais ampla utilização das forças ordenadoras espontãne~..s de uma Granàe Sociedade.
Longe de defender esse 'Estado com poderes limitados'', consideramos inquestionável que numa sociedade desenvolvida é dever do goYerno usar seu poder para arrecadar fundos por meio da tribUlação, de

modo a fp_rnecer uma série de serviços que,. por várias razões-,. ou o mer-

ca!Jon,ão,~pr~: ou não, pode prestar adequadamente. Na verdade; pode-s~llfirmar:ql!e, mesmo que nada mais justificasse a coerção,
já que toàps:obed~:Cem voluntariamente às normas tradicionais de condutajus~., haveria: l!inàa, fortes razões para dotar as autoridades territoriais dQ; J<Q!ittr, de: exigir dos habitantes uma contribuição para um
ftmodO_;C_Qm~.un.,. c_om;- o qu_al pudessem esses serviços ser ·financiados. A
alega~o-.àe·qM~,_ quando é possível induzi-lo a fornecer os serviços requeridos,_ o, mercado constitui o método mais eficaz de fazê-lo~ não implica que não, possamos recorrer a outros quando este não é aplicável.
Tampouco é sensato questionar seriamente que. no caso de certos sezy].
ços que só podem ser fornecidos se todos os beneficiários forem obrigados a contribuir para seu financiamento, porquanto esses serviços não
se restringem aos que se dispõem a pagar por eles, apenas o governo deveria estar autorizado a fazer uso desses poderes coercitivos.
Uma discussão apropriada sobre como se deveria regular a pr.es"~ac
ção desses serviços pelo governo, ou controlar a arrecadação e atd"~i"tis
tração dos recursos materiais postos à disposição dele para esse fim
exigiria outro volume mais ou menos das dimensões deste. Tudo que fa~
remos aqui, num único capitulo, é indicar o vasto campo dessas ativ'illades perfeitamente legítimas que o governo, enquanto administrador de
recursos comuns, pode exercer. O objetivo deste rápido exame não pode ser mais que o de anular a impressão de que, ao limitar as atividades
coercitivas e o monopólio governamental à aplicação de normas de conduta justa, à defesa e à cobrança de impostos para custear suas atividades, queremos restringir por completo o governo a essas funções.
Embora seja a posse de poderes coercitivos o que permite ao gover,
no obter recursos para prestar serviços que não podem ser fornecidos
comerciâlmente, isso não significa que lhe caiba o direito de se valer
desses poderes enquanto fornecedor ou organizador de serviços desse
gênero. Veremos que nem mesmo a necessidade de empregar poderes
coercitivos para levantar os recursos indispensáveis implica necessariamente que aqueles serviços devam ser também organizados pelo governo. O fato de a organização dos serviços feita pelo governo ser por vezes a forrna mais eficaz de propiciá-los de certo não significa que, enquanto responsável por eles, o governo precise ou deva arrogar-se
2Sobre a recente e importante discussão do 'Estado com poderes limitados' em Robert Nozik, Anorchy, Stote, ond Utopia (Nova Iorque. 1974), ver o Prefácio ao presente volume.
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quaisquer dos arribu,os de autoridade e respeito a que faz jus no exercicio de suas funções precípuas (e que, especialmente na tradição germânica encontraram sua mais marcante expressão na mística do Hoheit e
Her:schaft). Na verdade, é da maior importância fazermos clara distinção entre esses dois encargos inteiramente diversos do governo. não lhe
conferindo, em suas funções de provedor de serviços, a autoridade que
lhe atribuímos na aplicação das leis e na defesa contra o inimigo. Não
há razão alguma para que essa autoridade ou direito exclusivo sejam
tra..'lsferidos aos órgãos de serviço puramente utilitários, confiados ao
governo porque só ele é capaz de financiá-los. Nada há de. repreen~[ve!
em tratar esses órgãos como aparelhos puramente utthtános, tão ute1s
qua..'1.to o açougue ou a padaria, não mais que isso- e, de certo modo,
mais suspeitos em razão dos poderes coercitivos àe que se poàem valer
para cobrir seus custos. A democracia moderna, se é tantas vezes incapaz de mostrar, pela lei, o respeito que lhe é devido, tende também a
exaitar indevidamente o papel do Estado em suas funçOes de provedor
de serviços e a reivindicar para ele, nessa qualidade, privilégios que só
de-.;eria possuir enq-uanto defensor da lei e da ordem.

Betls roletivos

A eficiência da ordem de mercado e da instituição da propriedade privada funda-se no faro de que, em geral, os produtores dos àiferentes
bens e serviços são capazes de determinar quem se beneficiará destes e
quem os custeará. A condição de que os benefícios decorrentes da atividade de uma pessoa se restrinjam aos que se dispõem a pagar por eles e
sejam negados aos que não se dispõem (e, do mesmo modo, que todo
dano causado deve ser indenizado) é amplamente atendida no tocante a
mercadorias de propriedade privada: a posse de determinado bem móvel geralmente permite ao proprietário controlar a maior parte dos efeitos benéficos ou danosos de seu uso. Mas tão logo passamos de mercadori_as" no sentidO estrito, pará á terra, isso só se aplica até certo ponto.
Muitas vezes não se pode restringir os efeitos do que se faz com a própria terra a seus limites específicos, dando-se origem àqueles 'efeitos de
vizinhança' ou externalidades que não serão levados em conta enquanto o proprietário só for obrigado a considerar os efeitos que ocorrem
em sua propriedade. Dai surgem também os problemas relativos à poluição do ar ou da água, etc. Nesses aspectos, os cálculos que fazem os
inàivíduos, levando em conta apenas os efeitos sobre seus d~mínios
protegidos, não assegurarão o equilíbrio entre custos e benefictos, que
em geral só será alcançado no caso de determinados bens móveis, cujo
uso produzirá efeitos que atingirão unicamente o proprietário.
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Ha casos em que as condições exigidas pelo mercado para desempenhar sua função ordenadora só são atendidas no tocante a alguns dos
r~ultados,llas atividades dos indivíduos. Essas atividades ainda serão,
no.conjunto, orientadas eficazmente pelo mecanismo de preços, embora.:alguns de seus efeitos recaiam sobre outras pessoas que não pagam
pplo~J>enefícios auferidos ou não são compensadas pelo dano a eles infti!lgidQ.. Nessas circunstâncias, os. economista~;; falam· de efeitos exter~
nos,(pgsitivQS·ou neg_atiMos), Em O.t!tras siruaçOes, na; entanto•,, é impossiYeh•. d!11-~0JltP:>c!ltvista• técniCo,, O.tli seria proibi:Uivamente oneroso restringir.ceno~sen'liç,osa;dete.rminadas, pessoas, de modo que estes só po-.
dem::S<:'rcforrn:.c:iQo_s. ao• conjunto. da população (ou, pelo menos, teriam
assi».t'lll:l{!!lQfrc!ISW•<::rnaiorceficiência), Dessa categoria fazem parte não
s6':casoscól:wJos. C9fi10 a, proteção. contra a violência e as epidemias, ou
con!r;Jâprç!'s- nat.l!rais como inundações ou avalanches, mas também
muitas• das. comoc:!idades que tornam tolerável a vida nas cidades modernas; a. maioria das estradas (exceto algumas rodovias de grande extensão, em que é possível cobrar pedágios), a estipulação de padrões de
medida e o, fornecimento de muitos tipos de informação, seja por meio
de cadastros imobiliários, mapas e estatísticas, seja pela verificação da
qualidade de certos bens ou serviços oferecidos no mercado. Em muitos
casos, a prestação de serviços poderia não proporcionar ganho algum
aos que a assumem, motivo pelo qual tais serviços não serão fornecidos
pelo mercado. Estes constituem os bens coletivos ou públicos propriamente ditos, para cujo fornecimento é preciso criar um método que não
o da venda aos usuários individuais.
Pode-se pensar a princípio que a coerção seria desnecessária para esses fins, porquanto o reconhecimento de um interesse comum que só a
ação comum pode satisfazer induziria um grupo de pessoas sensatas a
participar da organização desses serviços e a pagar por eles, Mas, embora provável em grupos relativamente menores, isso certamente não
ocorre em grandes grupos. Nestes, as pessoas em sua maioria, por mais
que desejem a prestação desses serviços, terão razões para crer que os
resultados não serão afetados quer elas próprias concordem ou não em
contribuir para seu custeio. Tampouco qualquer pessoa que concorde
em contribuir poderâ ter certeza de que os demais também o farão, permitindo, assim, a consecução do objetivo. Na verdade, considerações
perfeitamente racionais induzirão cada indivíduo a se recusar a contribuir, embora desejando que todos os outros o façam'. Se, por outro lado, ele sabe que a obrigatoriedade só pode ser adotada c-aSo se aplique a
todos, inclusive a ele próprio, serâ racional de sua parte aceitâ-la, uma
vez que ela se aplique também aos demais. Em muitas circunstâncias,
3

Ver_Mancur Olson, Jr, op. cil., e os vários importantes estudos de R. H. Coase sobre es-

. ta qu<stao.

este será o único meio passivei de fornecer bens coletivos desejados por
todos, ou pelo menos por uma grande maioria.
Essa forma de coerção à ação positiva não tem. contudo, uma moralidade tão óbvia quanto a das normas que simplesmente impedem o indivíduo de infringir o domínio protegido de outrem. Suscita sérios problemas, em particular quando o bem coletivo em questão não é desejado por todos ou pelo menos por uma maioria considerável. Não obstante, será evidentemente do interesse dos vários indivíduos concordar
com a arrecadação compulsória de recursos a serem utilizados também
para propósitos que não lhes interessam, na medida em que os demais
sejam igualmeme obrigados a contribuir para os fins que eles próprios
desejam, mas não os demais. Embora isso dê a impressão de que os indivíduos estariam sendo compelidos a servir a propósitos que não lhes
interessam, é mais realístico encará-lo como uma espécie de troca: cada
um concorda em contribuir para um fundo comum segundo os mesmos
princípios uniformes, entendendo que suas aspirações com relação aos
serviços a serem com ele financiados serão satisfeitas proporcionalmente às suas contribuições. Na medida em que cada um pode esperar ob1:er
desse fundo comum serviços que ihe são mais vaiiosos que a contribui~
ção que é obrigado a dar, será de seu interesse submeter-se à coerção.
Visto que no caso de muitos bens coletivos não será possível delimitar
com algum grau de precisão quem serão seus beneficiários e em que medida o serão, tudo que podemos esperar é que cada um considere que,
no cómputo geral, o conjunto de bens coletivos que lhe é fornecido vale
pelo menos tanto quanto as contribuições que lhe são exigidas.
No tocante a muitos bens coletivos que satisfazem as necessidades
apenas dos habitantes de determinada região ou localidade, esse objetivo pode ser mais facilmente alcançado se não só a administração dos
serviços como também a tributação forem coniiadas antes à autoridade
local que á central. Se em quase todo este livro, pelo bem da concisão,
seremos em geral obrigados a falar do governo no singular e a enfatizar
que só a ele cabe o direito de arrecadação compulsória, não se entenda
por isso que tal poder deve concentrar-se numa autoridade central única. Uma organização adequada do fornecimento de bens coletivos parece requerer a delegação de grande pane do encargo a autoridades locais e regionais. Dados os objetivos deste livro, praticamente não nos
serã possível fazer uma abordagem global da questão da centralização
versus descentralização do governo, ou do governo unitário versus federalismo. Podemos tão-somente sublinhar aqui que nossa ênfase na
coerção como monopólio do governo de modo algum implica que esse
poder de coerção deve concentrar-se num governo central único. Ao
contrário, a delegação de todos os poderes que podem ser exercidos no
âmbito municipal a órgãos cuja jurisdição se restrinja à localidade é
provavelmente a melhor maneira de assegurar que os ônus e os benefi-
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cios da ação governamental tenham um equilíbrio proporcional.
Dois aspectos devem ser especialmente lembrados na análise do setor público que se segue. O primeiro é que, ao contrário do que muitas
vezes taoltamente se admite, o fato de alguns serviços precisarem ser financiados por contribuições compulsórias não implica de maneira alguma:que devam ser também administrados pelo governoc Uma vez resolvido o problema do financiamento, quase sempre o método mais eficaz
serã.a entrega da organização e administração desses serviços a empresas concorr>mtes, recorrendo-se a medidas adequadas. para ratear entre
os respons4Y<:ÍS por seu fornecimento os fundos compulsoriamente levantados, ~~~o a. preferência expressa dos usuários. O professor
Milton l'rii:d!:nmJ;elaborou um engenhoso esquema desse gênero para o
f"manciarnento da educação por meio de recibos a serem entregues aos
pais das ccianças e usados por eles como pagamento total ou parcial dos
serviços prestados por estabelecimentos de ensino de sua escolha, um
principio aplicável a muitas outras áreas•.
O segundo aspecto importante a ser constantemente lembrado é que,
no que diz respeito a bens coletivos propriamente ditos, assim como a
certos casos de 'efeitos externos', que transformam parte dos efeitos de .~.=~~
atividades individuais numa espécie de bem coletivo (ou num maleficio
coletivo), recorremos a um método inferior de fornecimento desses serviços porque estão ausentes as condições necessárias para seu fornecimento mais efiCÍente, isto é, por meio do mercado. Quando os serviços
em questão puderem ser mais eficientemente prestados se sua produção
for orientada pelo mecanismo espontâneo do mercado, será sempre
conveniente utilizá-lo, ficando o método coercitivo de determinação
central restrito ao levantamento dos fundos e deixando-se, tanto quanto posslvel, a cargo das forças do mercado quer a organização da produção desses serviços, quer a distribuição dos recursos disponíveis enltre "5
os produtores. Ao recorrer ã técnica da organização deliberada,, quando esta for indispensável ã consecução de metas especificas, devemos
sempre evitar fazê-lo de modo a prejudicar o funcionamento da ordem
espontânea. do mercado, de que permanecemos dependentes para outras necessidades muitas vezes mais importantes.

A delimitação do setor público

Se o governo tem o direito exclusivo de coagir, isso muitas vezes significará que somente ele tem condições de prover certos serviços que precisam ser fmanciados por arrecadação compulsória. Isso não deve significar, entretanto, que esse fornecimento seja um direito exclusivo do
.•. 4fo!ílton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago, 1962).
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governo caso possa ser efetuado de outra forma. Por vezes se considera
que a distinção usual encre setor público e privado significa que alguns
serviços, além da aplicação das normas de conduta justa, deveriam ser
reservados ao governo por lei. Nada o justifica. Ainda que em certas
circunstâncias só o governo tenha de fato condições de fornecer determinados serviços, isso não é razão para se proibir que organismos privados procurem encontrar métodos de fazê-lo sem o uso de poderes
coercitivos. É ainda mais importante que o governo não preste esses
serviços de uma maneira que impossibilite a outros fazê-lo. É possível
encontrar novas fórmulas para tornar vendável um serviço que ante~
riormente não podia ser restringido aos que se dispunham a pagar por
ele, estendendo-se assim o métcdo do mercado a áreas a que era antes
inaplicável. A radiodifusão é um exemplo disso: na medida em que a
transmissão de qualquer estação pode ser recebida por qualquer pessoa,
é impossível vender um programa a determinados ouvintes. Mas o progresso técnico poàeria perfeitamente tornar possível limitar-se a recepção aos que utilizam um equipamento especial, permitindo assim a ação
do mercado.
O que em geral se classifica como setor público não deveria, portanto) ser interpretado como um conjunto de funções ou serviços reservados ao governo; deveria, antes, ser considerado um monta.'1te limitado
de recursos materiais posros à disposição do governo para a prestação
dos serviços que lhe foram solicitados. Para isso. o governo não necessita de nenhum poder especial além do de arrecadar recursos compulsoriam.ente, segundo algum princípio uniforme, e, ao administrá-los,' não
precisa gozar de_ nenhum privilégio, devendo estar sujeito às mesmas
normas gerais de conduta e à concorrência potencial a que obedecem
todas as demais organizações.
A existência de tal setor público>, compreendendo todos os recursos
materiais e humanos postos sob o controle do governo e todas as instituições e serviços fornecidos e mantidos por ele para uso geral, gera
problemas de reguiamentação que são hoje decididos por meio da legislação. As 'leis' elaboradas para esse fim são, contudo, muito diversas
em seu caráter daquelas normas universais de conduta que até agora
consideramos constituintes do direito. Regulam o fornecimento, pelo
governo, de comodidades como estradas e os demais serviços públicos .
de uso gerai, assim como sua utilização pelos indivíduos. As normas requeridas terão obviamente a natureza de normas organizacionais, destinadas à consecução de objetivos específicos, e não de normas de conduta justa que delimitam esferas privadas, sendo seu conteúdo determinado por razões de eficiência ou conveniência, e não de justiça. São questões de governo, não de legislação propriamente dita, e, embora o goSfbid.
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vemo deva estar sujeito, ao estabelecer essas normas para a utilização
dos servll;:os que presta, a certas exigências gerais de justiça, como a de
se abster de discriminação arbitrária, o conteúdo substantivo dessas
normas será determinado principalmente por razões de eficiência ou
c<;>nMeniência dos ser,viços a serem prestadosc
Um bom exemplo· dessas normas~ para uso, de instituiÇOes publicas,
mwta.~. ve>:<:s, mencionado· equhrocadamente como caso de normas de
conduta justa; é o código, c:!e trânsito, ou todo o sistema de regras de
tráfego, Embora tenham tlim bém a forma de normas de conduta elas
difer,e'?' da,o;, ,normas unhrersais de conduta justa por não delimit:U.em
<lO!llUllOS pnvados e não terem aplicação universal, dizendo respeito
apenas .ao.uso.de certas comodidades fornecidas pelo governo. (0 código de trânsito, por exemplo, não se aplica ao tráfego num parque privado, fechado ao público em geral.)
Apesar de esses regulamentos especiais para o uso das comodidades
fornecidas pelo governo ao público serem sem dúvida necessários, devemos precaver-nos contra a tendência atual a estender esse conceito de
regulamentação a outros pseudolugares públicos mantidos comercialmente pela iniciativa privada. Um teatro, uma fábrica, uma loja de departamentos, uma praça de esportes ou um ediflcio de uso coletivo não
s~ c~nvertem em lugares públicos no sentido estrito só pelo fato de ser o
publico em geral convidado a utilizá-los. Há, sem dúvida, fortes razões ~
para o estabelecimento de normas uniformes segundo as quais esses lugares podem ser abertos ao público: é evidentemente desejável
p_oss.a ter certeza, quando se tem acesso a um deles, que certas exigên- ~:~
oas de segurança e salubridade foram atendidas. Mas essas normas que
devem ser observadas na abertura de instituições privadas ao uso
mum pertencem a uma categoria algo diversa daquela constituída pelas
norm_as referentes ao uso e à administração de instituições crladas.e
mantidas pelo governo. Seu conteúdo não será determinado pela fm.alidade da instituição e seu fim será simplesmente proteger os usuários informando-o~ das con?ições que lhes serão asseguradas em qualquer local a que se1~m conv1da~os a entr~ po_r razOes particulares, e do que ~
lhes é permitido fazer al1. O propnetário terá, é claro, a liberdade de ~
acrescentar, a essas exigências legais feitas a qualquer local aberto ao
público, as co~~ções especiais em que se disporá a admitir freqUentadores. E a mruona das regulamentações que serão estabelecidas para o
uso. de serviços específicos fornecidos pelo governo faz parte dessa categana, e não das normas gerais.
c

O setor independente
É importante chamar a atenção para o fato de que o •setor público' de-
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veria ser concebido não como um conjunto de finalidades cuja consecução é monopólio do governo, mas como um conjunto de necessidades
que o governo é solicitadc a satisfazer enquanto e na medida em que
não podem ser atendidas por outros meios, especialmente com relação
a outra questão relevante que só podemos abordar aqui ainda mais brevemente. Conquanto o go" erno possa ser obrigado a intervir ali onde o
mercado é incapaz de forneçer um serviço indispensável, o uso dos pode~
res coercitivos do governo para a arrecadação dos recursos necessários
muitas vezes não é a únké. nem a melhor alternativa. Ele pode constituir o meio mais eficaz de prover bens coletivos nos casos em Que são
desejados pela maioria. ou pelo menos por um segmento da população
suficientemente numeroso para ter peso político. Sempre serão deseja~
dos, contudo, vários serviços indispensáveis a muitos e que, embora
apresemem todas as carac~eristicas de bens co!etivos, interessam apenas
a um número relativamen\e pequeno de pessoas. O grande mérito do
mercado é atender tanto às minorias quanto às maiorias. Há alguns setores, particularmente os que em geral são considerados de interesse
'cultural~, em que parecerá duvidoso até mesmo se convém permitir que
as opiniões da maioria tenham uma influência preponderante, ou que
as dos pequenos grupos sejam descuradas - como tende a ocorrer
quando a organização politica se torna o único canal de expressão de algumas preferências. Todas as novas tendências e desejos são necessariamente, de início, tendências e desejos de uns poucos e, se sua satisfação
dependesse da aprovação da maioria, muitas coisas que ~sta talvez aprendesse a apreciar, depois de conhecê-las, jamais se torriariam
acessíveis.
Convém lembrar que, bem antes de o governo ter ingressado nesses
setores, muitas das necessidades coletivas, hoje de reconhecimento geral, eram satisfeitas graças aos esforços de homens ou grupos dotados
de espírito público para proporcionar meios para a consecução de objetivos públicos que julgavam importantes. Escolas e hospitais públicos
bibliotecas e museus, teatros e parques não foram originalmente cria~
dos pelos gOvernos. E, embora os governos tenham hoje assumido amplamente o domínio desses setores em que filantropos privados foram
pioneiros6, a iniciativa privadâ continua a ser necessâria em muitas
áreas cuja importância ainda não goza de reconhecimento geral e em
que não é possível ou desejável que o governo assuma o controle.
No passado, foram de início as igrejas, mas mais recentemente, em
especial no mundo de língua inglesa, foram em grande parte as fundações e dotações, as associações privadas e as inúmeras instituições particulares de caridade e beneficência que abriram o caminho. Até certo
6No Japão, entretanto, museus e insti:uições semelhantes são mantidos pela iniciativa privada em notável proporção.
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O{)nto estas tiveram origem na doação de grandes fortunas particulares
Í>;!ra fins filantrópicos. Muitas, porém, fora.'Il criadas graças a idealistas com poucos recursos que devotaram sua capacidade de organização
e di'lulgação a uma causa. Não há dúvida que devemos a esses esforços
voluntãrios o reconhecimento de muitas necessidades e a descoberta de
muitas formas de satisfazêclas que jamais poderíamos ter esperado do
governo;;e qpe, em algumas áreas •. o. esforço voluntário é mais eficaz e
permite·Q;emprego de. valiosas energias e sentimentos individuais que de
outra forma permaneceriam inativos. Nenhum órgão governamental
jamais cQncebeu ou criou uma organização tão eficaz quanto a dos Aléoólatras Anónimos. Pal'ece-me que tentativas ·jocais de recuperação
oferecem maior esperança de solução dos problemas urgentes de nossas
cidades que a 'reurbanização' governamental'. E essas iuiciativas seriam muito mais numerosas se o hábito de recorrer ao governo e um desejo insensato de aplicar imediatamente e em toda parte as panacéias
agora conhecidas não conduzissem, com tanta freqUência, à apropriação antecipada de todo o setor pelo governo, cujos primeiros esforços,
muitas vezes canhestros, obstruem então o caminho para algo melhor.
A esse respeito, a divisão dual hoje comum da totalidade do setor
em público e privado é um tanto enganosa. Conforme R. C. Cornuelle
argumenta de maneira convincente', é da maior importância ·para uma
sociedade sadia que preservemos, entre o setor comercial e o governa1Cf.

Ma..-tin Anderson. The Federal iJulldozer (Cambridge, Mass., 1964); Jane Jacobs,
TheEconomy ofCiries(Nova Iorque. 1969); e Edward C. Banfield, The Unheavenly City
(Boston, 1970) e Unheaven/y City Revisited (Boston, 1974).

&Richard C. Cornuelle, Redaiming tire American Dream (Nova Iorque, 1965). O autor
conclui (página 40):
,
Se plenamente mobilizado, acredito que o setor independenre poderia: (I) Proporcionar trabalho a todos que querem e podem trabalhar. (2) Pôr fim à miséria.
(3) Situar e resolver o problema agrário, (4) Dar a todos boa assistência médica.
(S) Extinguir a deJinqttancia juvenil. (6) Renova:r nossas cidades, transformando
bairros miscrãveis e anônimos em comunidades humanas. (7) Pagar a todos aposentadorias razoáveis. (8) Substituir centenas de regulamemaçOes governamentais por códigos de conduta mais eficues, vigorosamente aplicados por cada
profissa:o e por uma imprensa alerta. (9) Orientar o conjunto das atividades de
pesquisa da naçao. (lO) Tra.ttformar nossa política externa numa cruzada mundial pelo bem-estar humano e dignidade pessoal. (ll) Promover uma mais ampla
distribuiça:o da propriedade de ações. (12) Eliminar a poluição do ar e da água.
(13) Dar a todos a educação necessária, desejada e provei rosa. (14) Proporcionar
alternativas culturais e educacionais a todos que as desejem. (15) Eliminar a sew
gregaçao racial. O setor independente tem poder para realizar essas dificeis tarew
fas. Mas, curiosamente. à medida que sua força aumentou. nós lhe demos cada
vez menos o que faze:-. atribuindo um número crescente de tarefas comuns ao
governo.
Reproduzo essa notável asserção para incitar o maior número possível de lt-itores a con-

sultar esse livro indevidamente desprezado.
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mental, um terceiro, o seror independente, que muitas vezes pode e deve prover, com mais eficiência, boa parte do que hoje acreditamos ser
da competência do governo. Na verdade, esse setor independente poderia, em concorrência direta com o governo na prestação de serviços púw
b!ícos, abrandar em grande parte o mais grave perigo da ação governamental, ou seja, a criação de um monopólio, com toda a força e a ineficiência que Jhe é própria. Simplesmente não é verdade que, como nos
díz J. K. Galbraith, 'não há alternativa para a administração pública''·
Na maioria das vezes há e, pelo menos nos EUA, a população deve a essa alternativa muito mais do que supõe. Estimular esse setor independente e suas potencialidades é, em muitas áreas, a única maneira de
afastar o risco de um completo domínio da vida social pelo governo. R.
c_ Cornuelle apontou-nos o caminho e seu otimismo com relação ao
que o setor independente poderia realizar se deliberadamente cultivado
e estimuladot ainda que aparentemente fantasioso, não parece um exagero. Considero seu pequeno livro sobre o assunto um dos mais promissores frutos das idéias políticas nos últimos anos.
Conquanto as realizações reais e potenciais desse setor independente
possam constituir uma excelente ilustração de uma das teses básicas
deste livro, não podemos, uma vez que nosso objeiivo principal é propor limites efetivos para os poderes governamentais, considerá-las senão de passagem. Desejaria poder tratar mais a fundo do assunto, ainda que fosse apenas para prov~r que espírito público nem sempre significa demanda ou patrocínio de ação governamental. Não devo, contudo, desviar-me muito do tema específico deste capítulo, isto é, das funções que o governo pode desempenhar a contento, enquanto prestador
de serviços, não daquelas que ele não precisa assumir.

I

A tributação e a dimensão do setor público
O rrau de interesse dos diversos indivíduos pelos vários serviços forne-

cidos pelo governo difere muito; uma verdadeira concordância entre
eles provavelmente só será alcançada quanto ao volume dos serviços a
serem prestados desde que cada um possa esperar receber em serviços o
equivalente aproximado do que paga em impostos. Isso, como vimos,
não deve ser interpretado como se cada um concordasse em custear todos os serviços governamentais, significando antes que cada um consente em pagar, de acordo com o mesmo princípio uniforme, pelos serviços que recebe às expensas do fundo comum. É portanto a decisão so9J. K._ Galbraiih, The Affluent Society (Boston, 1969).

l
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bre o nível de tributação que deveria determinar a dimensão total do seter público.
Mru; se só um acordo acerca do volume total dos serviços governamentais, isto é, um acordo acerca do total de recursos a serem confiados ao governo, permite chegar a uma' decisão racional com relação aos
serviços ql.le·este·~e.ve·prestar·•. isso pressupõe· que cada cidadão que vota
a,favor de. dC:teJminado gastQ deveria saber que terá de arcar com uma
parcela·prec!e.terminada do mesmo. Não obstante, toda a prática das finança.SJ?úblkas foi desenvotvic!a numa tentativa de ludibriar o contrib.uinte; inc.!uzindP-<t a pagar· mais do que supõe e fazendo-o concordar
c!lm. urna· despesa na. crença de que outrem será obrigado a pagar por
da• Me.smo na teoria das finanças públicas, apresentaram-se todas as
bases possíveis para a determinação dos princípios da tributação, exceto aquela que parece ser a mais importante numa democracia: que o
processo de decisão deveria conduzir a uma limitação racional do volume dos gastos públicos. Isto exigiria, ao que parece, que os princípios
segundo os quais o ônus deve ser distribuído entre os indivíduos fosse
fixado de antemão e que todos os que votam a favor de determinada
despesa soubessem que deveriam contribuir para ela a uma taxa preestabelecida, o que lhes permitiria confrontar as vantagens e os custos.
O principal interesse das finanças públicas foi contudo, desde o início, arrecadar o maior montante com a menor resistência, e pouca atenção se deu ao que deveria ter sido a principal razão, a saber, que a forma de levantar os recursos deveria atuar como um controle do gasto total. Mas um sistema tributário que estimula a crença de que 'outro pagará por isso', combinado à aceitação do princípio de que uma maioria
tem o direito de impor tributos à minoria segundo normas que não se
aplicam à primeira (como em qualquer progressão geral da carga tributária), produzirá necessariamente uma continua elevação dos gastos públicos acima do nível desejado pelo individuo. Uma determinação racional e democrática do volume da despesa pública, por meio do voto
democrático, pressupõe que os votantes saibam, em cada decisão, que
deverão contribuir para o gasto f001do. Quando os que aprovam determinada despesa não estão cientes de que deverão custeá-la, tratando-se
antes de saber para quem se poderá transferir o ônus, e quando a maiOria percebe, em conseqüência, que suas decisões dizem respeito a despesas que outros pagarão, o resultado é que a despesa não se ajustará aos
meios disponíveis e que se encontrarão meios para atender a uma despesa
fiXada sem a devida consideração dos custos. Esse processo leva, por fun,
a uma atitude geral que considera a pressão politica e a coação dos demais uma forma barata de custear a maior parte dos serviços desejados.
Só se pode esperar uma estipulação racional do volume dos gastos
públicos se os princípios pelos quais a contribuição de cada um é fiXada
assegurarem que o contribuinte levará em conta os custos ao aprovar
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qualquer despesa, de tai modo que cada eleitor fique ciente de que terá
de contribuir para todo gasto que aprove segundo uma norma predeterminada, não podendo de-o:idir que algo seja feito à custa de outrem. Em
vez disso, o sistema atual propicia um estímulo automâtico ao gasto irresponsável e perdulário.
A tendência do sewr público a crescer progressiva e indefinidamente
levou, há quase cem anos, à formulação de uma 'lei da progressão do
gasto público'w. Atualmeme, em alguns países, como a Grã-Bretanha,
as despesas governamentais cresceram a tal ponto que a parcela da renda nacional controlada pe:o governo supera os 500?u. Isso não é senão
uma conseqüência daque!a tendência intrínseca das instituições governamentais existentes à expansão; e dificilmente podemos esperar outra
coisa num sistema em que primeiro se definem as "necessidades' e depois se providenciam os recursos, por meio da decisão de pessoas que,
em sua maioria, têm a ilus,ão de que não serão obrigadas a fornecê-los.
Embora haja alguns motivos para se acreditar que, com o crescimento da riqueza geral e da densidade demográfica, a parcela das necessidades que só podem ser satisfeitas por ação coietiva continuará a
crescer, não existem muitos motivos para se acreditar que a parcela que
os governos, especialmente os governos centrais, já controlam é propícia a uma utilização econômica dos recursos. O que em geral não perce
bem os defensores dessa situação é que cada passo dado nesse rumo significa a transformação cada vez maior da ordem espontânea da sociedade, que atende às várias necessidades dos indivíduos, numa organização que só pode favorecer um determinado conjunto de fins estipulados
pela maioria- ou cada vez mais, visto que essa organização se está tornando demasiado complexa para ser compreendida pelos eleitores, pela
burocracia a quem se conf"la a administração desses recursos.
Nos últimos tempos, chegou-se até a afirmar que as instituições políticas existentes geram a irisuficiência dos recursos destinados ao setor
público". Talvez seja verdade que aiguns dos serviços que cabe ao go4

IOAdolf Wagner, Finanzwissensdzoft (1873, 3~ ed., Leipzig, 1883}, Pane J, página 67, e
cf. H. Timm, 'Das Gesetz der wachsenden Staats.aufgaben', Ananzarchiv, N. F. 21,
1961, assim como H. Timm e R. Haller (orgs.), Beirriige ;;ur Theorie der ojjenilichen
Ausgaben. Schriften des Vereins fúr Sozialpolirik. N. F. 41, 1%7. Enquanto no que diz
respeito ãs ati vidades coercitivas do governo já se disse, com razão, que recebemos menos
do que pagamos, no tocanle aos serviços que ele presta ocorre provavelmente o contrário.
O volume do gasto gove·rnamem.al não constitui, e claro, uma me-dida do valor dos serviços efetivamente prestados pelo governo. A necessidade ti'xnica de a\·aiiar, em todas as
estatísticas da renda nacional, os serviços govemamentais em termos de cusws fornece
provavelmente um quadro ilusório da dimensão real da contribuição governamental ao
fluxo de serviços prestados ao povo.
IIJ. K. Galbraith, op. cit., e cf. também Anthony Downs, 'Why Government Budget is
too SmaJJ in a Democracy', Worid Poiitics, Vol. 12, 1966.
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verno prestar não dispõem de recursos suficientes. Mas isso não signifi.
c.o;!]ue o total dos gastos governamentais seja demasiado pequeno. Pede'Ser que. tendo assumido um número excessivo de encargos, o governo esteja negligenciando al,ouns dos mais importantes. Não obstante,
dado: o caráter atual do procedimento adotado para a determinação da
parcela dos rec~~I:SQs,a ser confiada ao governo, é mais provável que o
total já exceda enlmuito o,qutNt maioria dos indivíduos aprova ou tem
conhecimento,, Esse:· fato. parece ser· sobejamente confirmado pelos resultados de várias. pesquisas de opinião, sendo que a última realizada na
Grã•Bretanhaindiccuaue cerca de80% de indivíduos de todas as classes,sociais e ~.etá!ri$ desejam uma redução, e apenas 5o/o de qualquer grupO etário é favorável a uma elevação da alíquota do imposto de
renda,- a única parcela da carga tributária de cuja magnitude pareciam ter pelo menos u•na idéia relativamente correta".

Segu~~

••

Não preeisamos alongar~nos aqui sobre a segunda função inquestionável do governo, obrigatória mesmo num 'Estado com poderes limitados', a da 'defesa contra inimigos externos. A par do extenso campo das
relações exteriores, devemos mencioná-lo simplesmente para lembrar
quão grande 'é a esfera das atividades governamentais que não podem
ser estritamente limitadas per normas gerais (ou mesmo efetivamente
orientadas pOr uma assembléia representativa) e na qual é preciso dar
ao executivo amplos poderes discricionários. Talvez seja útil recordar,
a esta altura, que sempre foi o desejo de fortalecer os governos centrais,
em suas relações com outros países, o que deu margem a que lhes fossem confiadas ainda outras tarefas que poderiam talvez ser mais eficientemente realizadas por autoridades locais ou regionais. A principal
causa da progressiva centralização dos poderes governamentais ·foi
sempre o perigo da.guerra.
No entanto, o riscc representado porinimigos externos (ou mesmo
-pela insurreição interna) não é a única ameaça a todos os membros da
sociedade que só pode ser eficazmente enfrentada p<ir uma organização
dotada de poderes compulsórios. Poucos questionarão que só uma organização desse gênero pode fazer face às conseqüências de calamidades naturais como temporais, enchentes, terremotos, epidemias e outras, e executar medidas para preveni-las ou remediá-las. Isso também é
mencionado apenas para nos fazer lembrar outra razão por que é im12Ver Arthur SeJdon,. Taxotion and Welfare, I. E. A. Research Monograph n? 14 (Londres, 1967). especialmente o gráfico na página 18.
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portante que o governo controle iecursos materiais que tem ampla liberdade de usar como quiser.
Há, contudo, ainda outra espécie de riscos comuns com respeito aos
quais a necessidade de ação governamental não tinha, até recentemente, reconhecimento geral e no tocante aos quais, em decorrência da dissolução dos laços da comunidade local e do desenvolvimento de uma
sociedade aberta de grande mobilidade, um número crescente de pessoas já não se vêem intimamente ligadas a grupos particulares com cujo
auxílio e amparo possam contar em caso de infortúnio. O problema aí é
sobretudo com relação ao destino daqueles que, por várias razOes, não
podem ganhar a vida no mercado, como os doentes. os velhos, os deficientes físicos ou mentais, as viúvas e os órfãos - isto é, todas as vitimas de condições adversas que podem atingir qualquer pessoa e contra
as quais em geral o i!ldivíduo não pode, por si só, se precaver adequ~
àamente, mas nas quais uma sociedade que alcançou certo nível de riqueza tem condições de amparar a todos.
A garantia de uma renda mínima para todos, ou uma espécie de piso
abaixo do qual ninguém precisa descer, mesmo qua.'ldo incapaz de se
sustentar por si mesmo, parece constituir não só uma proteção perfeitamente legítima contra um risco comum a todos, corno também um elemento indispensável da Grande Sociedade, em que o indivíduo já não
tem direitos sobre os membros do pequeno grupo onde nasceu. Um sistema que visa a incitar grande número de pessoas a abandonar a relativa segurança proporcionada pela condição de membro do pequeno grupo provavelmente logo geraria insatisfação e reação violenta quando
seus primeiros beneficiários se vissem desamparados ao perder, não por
culpa própria, sua capacidade de ganhar a vida".
É lamentâvel que o empenbo por assegurar uma renda mínima uniforme a todos os que não podem sustentar·se tenha sido associado com
o objetivo inteiramente diverso de assegurar uma 'justa' distribuição
de rendas, que, como vimos, dá lugar à tentativa de garantir aos indivíduos o padrão específico por eles alcançado. Essa segurança seria evidentemente um privilégio que não poderia ser concedido a todos, só
sendo pessivel concedê-lo a alguns tornando piores as perspectivas de
outros. Quando os meios necessários para esse fim são levantados por
tributação geral, produz-se até mesmo o efeito inesperado de aumentar
a desigualdade além do limite em que constitui a condição necessária de
uma ordem de mercadO atuante; porque, em contraposição ao caso em
que essas pensões aos idosos, invâlidos ou dependentes são pagas ou pellSobre o fato de que em todos os Estados europeus avançados existiram. mesmo no auge
do chamado período do laissez-faire, programas de auxilio material aos pobres. cf. Vol.
II desta obra, página 165. nota 8.
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lo empregador, como parte do contrato de trabalho (i. e., como uma es(:lécie de pagamento postergado), ou por seguro voluntário ou compulsório., não haverá uma redução correspondente da remuneração recebidàcquando~e prestam os serviços mais valorizados, com o resultado de
que:o.:pagamento contínuo desse rendimento mais alto pelos fundos públicos; após a cessação dos serviços, constituirá um aciésdmo líquido
ammaior rendimento ganho pelo indivíduo. no• meiCadoc
Mésmo ·o rec.onhl:cimento do direito. de todo cidadã<~> ou habitante
de:um país,a certo, padrcão;rnínimo,, dependente do, nível médio de riqueza,ai:alcançad.o, envolve\. entretanto, o reconhecimento de uma espécie
di::jlropriedade coletiva dos recursos do pais, o que é incompatível com
addéía; dltUII'lai socieda>le. aberta. e gera sérios problemas. É óbvio que,
ainda por muito tempo, será totalmente impossível garantir um padrão
mínimo adequado e uniforme a todos os seres humanos em toda parte,
ou, pelo menos, que os países mais ricos não aceitariam assegura/ aos
seus cidadãos padrões não superiores aos que podem ser proporcionados a todos os homens. Mas limitar aos cidadãos de determinados países condições de gozar de um padrão mínimo superior àquele universalmente aplicado é transformar esse padrão num privilégio, tornando necessárias certas restrições ao livre trânsito dos homens entre os países.
Há, sem dúvida, ouuas razões para que essas restrições pareçam inevitáveis enquanto existirem certas diferenças entre tradições nacionais ou
étnicas (especialmente diferenças na taxa de natalidade) - diferenças
que, por sua vez, provavelmente não desaparecerão enquanto vigorarem as restrições à migração. Devemos encarar o fato de que nos vemos
aqui frente a um limite à aplicação universal dos princípios políticos liberais, tornado inevitável pelos fatos reais do mundo moderno. Esses
limites não constituem falhas fundamentais da argumentação, uma vez
que implicam apenas que, como a tolerância em especial, os principias
liberais só podem ser uniformemente aplicados a homens que obede"
çam eles próprios a esses princípios e nem sempre podem ser estendidos
aos que não o fazem. O mesmo se aplica a alguns princípios morais. Essas exceçOes necessárias à regra geral não justificam, portanto, exceções
·semelhantes na esfera em que é possível ao governo seguir coerentemente princípios liberais.
·Não temos condições de analisar aqui detalhes técnicos da organização adequada de um sistema de 'segurança social' que não destrua a ordem de mercado ou infrinja os princípios básicos da liberdade individual. Já tentamos fazê-lo numa outra ocasião~<.
14Ver meu livro The Cot!Stitution of Liberty (Londres e Chicago, 1960 [Os Fundamentos
da Liberdade (São Paulo- e Brasilia.. 1983)}~ Capitulo 19.
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O monopólio de serviços pelo governo
Há dois setores muito importantes de serviços em que os governos se arrogaram por tanto tempo um monopólio (ou prerrogativa) que este passou a ser coNsiderado um atributo necessário e natural do governo, ainda que não tenha sido introduzido em beneficio do público nem nele redundado: o direito exclusivo de emitir moeda e de prover seiviços postais. Ambos os monopólios não foram estabelecidos para que o público
fosse melhor servido, mas exclusivamnte para aumentar os poderes governamentais. Em conseqüência de seu estabelecimento, o público não
só é muito pior servido do que o seria por outros meios, como, pelo menos no caso da moeda, é exposto, em seus esforços normais para ganhar a vida, a perigos e riscos indissociáveis de uma política de controle
monetário de que logo teria descoberto uma maneira de se livrar se isso
ao menos lhe tivesse sido permitido.
No que diz respeito ao monopólio dos correios (limitado, nos EUA,
à entrega de cartas), tudo que precisa ser dito é que ele não tem nenhuma outra razão de ser senão pelo desejo do governo de controlar ascomunicações entre os cidadãos1s. O criador desses serviços não foi o governo, que tomou a si o que a empresa privada proporcionara. Longe
de assegurar a melhoria das comunicações, ou mesmo renda para o governo, o s.erviço postal, nos últimos tempos, se vem deteriorando mais e
mais, tornando-se não só um ônus crescente para o contribuinte como
um estorvo para os negócios. Pois, tendo descoberto que o governo. é o
mais indefeso dos empregadores, os sindicatos de funcionários públicos
conquistaram um poder cada vez maior de usar de chantagem contra
todos por meio da paralisação dos serviços públicos. Mas, mesmo indepenàentemente de greves e coisas do gênero, a crescente ineficiência dos
serviços postais prestados pelo governo está-se tornando um obstáculo
real à utilização eficiente dos recursos. Aplica.'I!-se a eles todas as demais objeções feitas contra a política de administrar os vários outros
'serviços àe utilidade pública' no campo dos transportes, das comunicações e do fornecimento de energia como monopólios governamentais
que consideraremos mais tarde.
Por outro lado, a questão de saber qual é o sistema monetário apropriado é demasiado ampla e dificil para ser adequadamente abordada
ISCf. R. H. Coase, 'The British Post Office and the Messenger Companies', Journal of
Lowand Economics, Vo!. IV, 1961, e a declaração feita pelo secretário-geral do Sindicato
dos Trabalhadores dos Correios Britânicos em Bournemouth em 24 de maio de 1976 e
transcrita no dia seguinte em The Times, Londres, de que 'governos de ambas as conotações politicas reduziram um serviço público, outrora excelente, ao nível de uma piada de
cabaré'.
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no presente contexto". Para compreender o que está aí envolvido é preciso:Jivrar-se de hábito; profundamente arraigados e repensar grande
Pi';;te<J1a teoria monetãrlá. Se a abolição do monopólio monetário governamentaf desse lugar ao uso generalizado de várias moedas competitiVas; isso seria em si mesmo um aperfeiçoamento em relação a esse monopólio, sempre utilizado para defraudar e lograr os.ddadãos; seu principal propósito, no entanto, seria o de impor uma disciplina extremamente necessál'ia à emissão governamental de moeda,. submetendo-a
ao risco .de.ser; substituida por outra mais confiável. Nesse caso, o cidadão,comum,poderia ainda. utilizar, em suas transações cotidianas, o tigo,de moedacque já coilllece, mas no qual poderia finalmente confiar:
<ÍI:cgp_verno se.r,íit, então, privado não só de um dos principais meios de
que se vale pa<a prejudicar a economia e submeter os indivíduos a restrições de sua liberdade, como também de uma das principais causas pe
sua constante exp;msão. É absurdo dizer que o governo tenha necessidade de 'proteger' a moeda utilizada no país contra qualquer ameaça
(exceto a falsificação, que, como toda fraude, é proibida pelas leis comuns) além da que deriva dele próprio: é, acima de tudo, do Estado que
a moeda deve ser protegida. Os exportadores de moeda ou fornecedores
de outros tipos de moeda, etc., contra quem os políticos responsáveis
pelo monopólio monetário estatal canalizam habilidosamente a indignação pública, são de faro excelentes cães de guarda que, se pudessem
exercer sua atividade sem restríçOes, forçariam o governo a emitir moeda confiável. O controle cambial e medidas afins apenas ajudam o. governo a prosseguir com sua prática nefasta de competir no mercado
com os cidadãos para a obtenção de recursos, ao despender a moeda
emitida para esse fim.
Não há justificativa para o mito cuidadosamente propagado de que
é necessário haver, num dado território, um tipo uniforme de dinheiro
ou moeda legal. O governo pode ter desempenhado,· em certa época,
urna função útil ao garantir o peso e a pureza das moedas, embora até
isso já fosse feito de modo igualmente confiável e honesto por alguns
comerciantes respeitados. Mas qua."!dO reivindicaram a prerrogativa de
cunhar as moedas, os príncipes o fizeram para se beneficiarem da se- .• :::;c,;;:_~
nhoríagem e para levar sua imagem aos mais remotos rincões de seus
territórios, mostrando aos habitantes de quem era vassalos. Eles e seus
sucessores abusaram desavergonhadamente dessa prerrogativa como
instrumento de poder e de fraude. Ademais, a transferência injustificada de direitos relativos à cunhagem a formas modernas de moeda foi
reivindicada unicamente como instrumento de poder e de manipulação
das finanças, e não com base em qualquer convicção de que isso benefiU5Ver meu livro Denationa/iZa:ion cf Money {Institute of Economic Affairs,
1978).
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ciaria o público. O governo britânico deu ao Banco da Inglaterra em
1694 o monopólio (ligeiramente limitado) da emissão de papel-moeda
porque foi pago por isso, não porque a medida favorecesse o bem comum. E embora a ilusão de que o monopólio governamental proporcionaria aos paises meíhor moeda do que o mercado tenha regido, desde então, toda a evolução das instituições monetárias, a verdade, obviamente, é que se abusou desse poder para defraudar o público em toda
parte em que seu exercício não foi limitado por algum mecanismo automático, como o padrão-ouro. Um estudo da história monetária mostra
que não houve nenhum governo que exercesse controle direto sobre o
meio circulante sem logo abusar dele. Não teremos uma moeda decente
até que ourros renham a liberdade de nos oferecer uma melhor do que a
fornecida pelo governo. Enquanto as práticas fraudulentas não forem
coibidas peio rapido abandono da moeda oficial pelo público; os governos serão sempre induzidos a elas pela falsa crença de que podem, e por
isso devem, assegurar o pleno emprego por meio da manipulação monetária - o que se chegou mesmo a apresentar como a razão pela qual
estamos inapelavelmeme condenados a uma economia 'planejada', 'dirigida'. "conduzida' ou 'governada'. É evidente que a experiência confirmou uma vez mais que as próprias politicas inflacionárias a que os
governos recorrem é que geram a doença que procurat.-n curar; pois,
conquanto possam reduzir momentaneamente o desempregof só o fazem ao preço de um desemprego muito maior posteriormente.
Considerações análogas aplicam-se ao monopólio da prestação de
outros serviços que podem ser utilmente fornecidos pelo governo, sobretudo o governo local, mas dos quais qualquer monopolista tende a
abusar, ou mesmo será forçado a fazê-lo. O abuso mais prejudicial,
nesse caso, não é o que o público mais teme, vale dizer, a cobrança de
preços extorsivos, mas, ao contrário, a coerção política em prol de uma
utilização antieconômica dos recursos. Os monopólios dos transportes,
das comunicaçOes e do abastecimento energético, que não só impedem
a concorrência mas tornam necessárias tarifas politicamente determinadas - com base em supostas razOes de eqüidade - , são os principais·
responsáveis por fenômenos como .o da explosão urbana. Essa é obviamente a conseqüência inevitável se é dado a todas as pessoas, por longínquo e inacessível o local em que decidem morar, o direito de usufruir
de serviços, não obstante os custos, pelos mesmos preços que pagam os
habitantes do centro de uma cidade densamente povoada.
Por outro lado, é óbvio que o governo, como o maior esbanjador e
investidor cujas atividades não podem ser inteiramente norteadas pela
lucratividade, e que, no campo das finanças, é em grande parte independente da situação do mercado de capitais, deve, tanto quanto possí-·
vel, distribuir seus gastos ao longo do tempo de modo que estes intervenham quando o investimento privado decai, aplicando, assim, recursos
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IW:1n.vestimento público ao menor custo e com o maior lucro para a so~
ciedade. M razões por que essa velha fórmula tem sido, na realidade,
tão pouco utilizada - e de maneira menos eficaz, agora que virou moda, do que quando era propugnada por um. punhado de economistassão.dé"ordem política e--adnlinistrativa. Efétuar as moditicaçôes requeridas;.no-ri!mo do. investimentQ go\'ernamenJal; com sufrciente rapidez
para·. que eske l!llue como) e.stabi!izador, e não, como em geral ocorre,
com tanto atra<;O> que se· torna mais nefasto que benéfico, exigiria que
todo o.progra..w;;ule"in.vestimento governamental fosse planejado de !ai
modo·qll_eo ~- 'lttW.Cidad~ de sua aplicação pudesse ser, num curto espaço
de tempo, a,;elerada ou. reduzida. Para consegui-lo, seria necessário que
todo dispêndio de capital pelo governo fosse fixado com antecipação, a
uma certa taxa média, para um período subseqUente de cinco ou.sete
anos, com a condição de que essa fosse apenas a velocidade média. Se a
chamamos de 'velocidade 3', deveria então, por ordem central, ser temporariamente elevada por todos os ministérios em 20"1o ou 40"1o, atingindo-se a 'velocidade 4' ou a 'velocidade 5'; ou reduzida em 20"1o ou
400fo, para a 'velocidade 2' ou a 'velocidade 1'. Cada ministério ou
partamento saberia que está obrigado a compensar essa
ou redução e a procurar fazer com que o impacto dessas mudanças
disse sobre as atividades em que os custos das variações fossem os
nores, e particularmente onde lhe fosse mais proveitosa a adlap~ta~;ãc•a;
abundância ou à escassez temporárias de mão-de~obra e de
cursos. Não é preciso sublinhar o quanto seria difícil uma ex,ocutçã'o efe-C:
tiva desse programa ou o quanto ainda estamos longe de possuir
relhagem governamental requerida para semelhante tarefa.

Informação e educação
Este também é um camoo de que, aqui, só podemos tratar rapidani~
te. O leitor encontrará Uma abordagem mais completa dele em
análise anterior do tema11.
A informação e a educação acabam evidentemente por se
As razões de seu fornecimento pelos cofres públicos são
não idênticas às que se apresentam no caso dos bens públicos.
a informação e a educação possam ser vendidas às pessoas, aquelas
não possuem nenhuma das duas muitas vezes não saberão da vrutt&lsell
que teriam em adquiri-las; contudo, pode ser proveitoso para
que elas as possuam. Isso é evidente no tocante ao conhecimento
17Ver The Constitution oj Liberty (Londres e Chicago. 1960) [Os Fundamentos
dade (São Paulo e BrasiiÍ)t, 1983)1, Capítulo 24.
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indivíduos precisam ter a fim de poder obedecer às leis ou participar
dos processos democráticos de governo. ~ias o processo do mercado,
embora um dos mais eficazes instrumentos de transmissão de informação, também funcionará com maior eficiência se houver livre acesso a
c~nos tipos de informação. Além disso, conhecimentos úteis, que podenam auxiliar os indivíduos em suas atividades, são uma decorrência
acidenlal do processo governamental, ou só podem ser obtidos pelo governo, como aqueles contidos nas estatísticas, nos cadastros imobiliários, etc. Ademais, muitos conhecimentos, uma vez adquiridos, deixam
de ser em si mesmos um artigo escasso e poderiam ser postos ao alcance
de todos por um preço muito inferior ao de sua aquisição. Esta não é
necessariamente uma razão válida para se confiar sua distribuição ao
governo: certamente não desejamos que o governo adquira uma posição dominante na distribuição de notícias, e a outorga do monopólio
da radiodifusão aos governos em alguns países constitui, talvez, uma
das mais perigosas decisões políticas tomadas nos tempos modernos.
Mas, embora seja muito duvidoso que o governo represente o instrumento mais eficaz para distribuir qualquer espécie de informação, e
embora haja o risco de que, apropriando-se dessa tarefa, impeça que
outros a realizem melhor, seria difícil sustentar que ele não deve absolutamente ingressar nesse campo. O problema real é saber de que forma e
em que medida deveria o governo prestar esses serviços.
No que tange à educação, o argumento principal em defesa de sua
subvenção pelo governo é que as crianças ainda não são cidadãos responsáveis, não se podendo presumir que saibam do que precisam, nem
controlam recursos que possam empregar na aquisição de conhecimento; e que os pais nem sempre têm condições ou estão dispostos a investir
na educação dos filhos o suficiente para que o retorno desse capital intangível corresponda ao do capital material. Esse argumento aplica-se
apenas aos menores de idade. É suplementado, porém, por uma consideração adicional que se aplica também aos adultos, a saber, que a educação pode despertar nos que a recebem aptidões que desconheciam.
Ainda nesse caso pode freqUentemente ocorrer que, só se for ajudado
nos primeiros estágios, será o indivíduo capaz de desenvolver suas potencialidades por iniciativa própria mais tarde.
O forte argumento em defesa do financiamento governamental, pelo
menos da educação básica, não implica, contudo, que esta deva ser
também administrada pelo governo, e menos ainda tornar-se um monopólio seu. Ac menos no que concerne à educação básica, e não à forma_ção profissional especializada, a proposta do professor Milton Friedman, já mencionadats, de se fornecer aos pais recibos com que possam
pagar a educação de seus filhos em escolas de sua preferência parece ter
18Ver nota 4 deste Capítulo.
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gJ;andes vantagens sobre o sistema atual. Ainda que a escolha dos pais
tivesse de se limitar a um conjunto de escolas que correspondessem a
cutos p~1drôes mínimos, e que os recibos cobrissem inteiramente as
mensalidade~ de apenas algumas destas, o sistema teria, sobre escolas
administradas pelo governo, a grande vantagem de permitir aos pais
pagar os custos adicionais da forma especial de educação que preferissem. Nos cursos profissionais especializados, em que os problemas surgem-quando.. os aiJ.IIJos,já_ alcançaram· a maioridade, um sistema de crédito educativo a_ ser. ress.arc.ido com base nos rendimentos mais elevados
propiciados po~ e.sses cursos, tal como o United Student Aid Fund,
Inc., criad_o por Ri_chard Cornuelle, oferece possibilidades alternativas.
ecpro.vave!mente. pt:eferi:vcil>••.

Outras questões. criticas
Várias outras questões importantes, que exigiriam consideração mesmo
num rápido exame da legítima política governamental, mal podem ser
mencionadas aqui. Uma delas diz respeito ao problema da certificação,
pelo governo ou outro organismo, da qualidade de alguns bens e serviços, que pode incluir uma espécie de licenciamento de determinadas atividades pelo governo. É inegável que a escolha do consumidor será
muito facilitada e o funcionamento do mercado, aperfeiçoado, se o
consumidor leigo puder ter certeza da qualidade de determinados bens e
serviços e puder reconhecer a capacidade de seus fornecedores, embora .
não seja de modo algum óbvio que só o governo mereça a necessária
confiança. Códigos de construção civil, leis relativas à pureza dos alimentos, a regulamentação de certas profiSSÕes, as restrições à venda de
artigos perigosos (como armas, explosivos, venenos e drogas), bem como algumas normas de segurança e saúde aplicáveis aos processos de
produção e à manutenção de instituições públicas como teatros, pr<aÇOIS- _ '""
- de esporte, etc., sem dúvida auxiliam a~ escolha inteligente e podetl1>:i3s.cc::::
vezes, ser indispensáveisa ela. A forma mais eficaz de assegurar que os
produtos oferecidos ao consumo humano satisfazem certos padrões mi~
nimos de higiene - por exemplo, que a carne de porco não está infesta·_.
da por vermes, que o leite não contém bacilos da tuberculose, ou que alguém que exibe um diploma a que geralmente se associa determinada
competência, como o de médico, de fato possui tal competência - é a
existência de algumas normas gerais aplicáveis a todos os que fornecem
tais bens ou serviços. Determinar se sed suficiente ter uma maneira
compreendida por todos de certificação desses bens e serviços, ou se sua
19"\'er a obra de R. C. Cornuelle referida na nota 8 deste Capítulo.
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venda só deve ser permitida se a posse dessas qualidades for certificada
é provavelmente uma simples questão de eficácia. Tudo que se exige pa:
ra a preservação do esrado de direito e de um mercado atuante é que todos que satisfazem os padrões prescritos tenham direiro à certificacão
o que significa que o controle exercido pelas autoridades incumbida~ d~
licenciamento não deve ser usado para regular a oferta.
Um problema que gera dificuldades especiais é o da regulamentação
da expropriação ou da compm compulsória, direito de que o governo
parece necessitar para des~mpenhar algumas de suas funções desejáveis: Esse direito parece indispensável pelo menos para o propósito de
prover um sistema adequado de comunicação, e, com título de 'desà.- ·
propriação pública'. parece de fato ter sido concedido ao governo em
todas as épocas2u. Na medida em que a outorga desses poderes é estritamente limitada a situações que podem ser definidas por normas jurídicas gerais. em que se exige pagamento e compensação do valor total,
em que as decisões das autoridades administrativas estão sujeitas ao
co~troie de tribunais independentes, esses poderes não implicam necessanamente grave interferência no funcionamento do processo do mercado ou nos princípios do estado de direito. Não se deVe negar, contudo, que, nesse campo, surge à primeira vista um conflito entre os prin~ípios básicos de uma ordem libertária e as necessidades aparentemente
mquestionáveis da política governamental, e que ainda carecemos de
princípios teóricos adequados para a solução satisfatória de alguns desses problemas.
É provável que também haja vários campos em que o governo ainda
não deu ao individuo, em sua esfera privada, a proteção de que precisa
para perseguir seus objetivos com mais eficácia e para o maior beneficio da comunidade. Entre estes, um dos mais importantes parece ser a
proteção da privacidade e do sigilo, questão que se tornou crucial com
o recente aumento da densidade demográfica e com relação à qual o governo se mostrou até agora incapaz de estabelecer normas apropriadas
ou de aplicá-las". A delimitação dos campos em que o indivíduo está
20Cf. F. A. Mann. 'Outlines of a History of Expropriation', Law Q'.Jarterf;; Review, 75,
1958.
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Cf. Alan F. Westin, Privacy and Freedom (Nova Iorque, 1968). No artigo 'To Hei! with
Medical Secrecy•, em New Statesman de 3 de março de 1967. D. Gould confirmou de forma d~prime~te a procedência dos temores que expressei em The Constiturion of Liberty,
op. c1t., págma 300 [Os Fundamentos da Liberdade (São Paulo e Brasília, i 983), página
364], com relação ao efeito de um serviço nacional de saUde unificado sobre a liberdade
do indivíduo. Segundo esse autor
em tese, nossas fichas medicas deveriam ser enviadas ao Ministério da SaUde, digamos uma vez por ano, e rodas as informações nelas comidas seriam introduzidas num computador. Ademais, essas fichas{ ... ) deveriam relacionar nossos empregos passados e aruais, nossas viagens, nossos paremes, se fumamos e bebe-
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protegido contra a curiosidade de seus vizinhos ou mesmo dos representantessdo público em geral, como a imprensa, parece-me um importante
req)lÍsito_da Pfena liberdade.
Finalmente, devemos mais uma vez lembrar o leitor de que para redi.iziio,mdiscussão desses problemas a proporções adequadas: foi necessárJa:ali.ordá'-los em tel'IIIOS: de um go~erno unitário, central.. Não obstante;_ uma das, ~ impottantes, conclusões a serem extraídas de nossa
abordagem. gentl ê a conv,eniência de transferir muitas dessas funções
de governo a autoddadi::uegionais ou locais. Na. verdade, há muito para se dizer em favor da restrição da autoridade suprema, seja ela qualfor, à tarefa essencialmente limitada de impor a observância das leis a
todos os indivíduos, organizações e órgãos setoriais de governo, deixando toda a prestação de serviços a cargo de organizações governamentais de menor raio de ação. A maior parte das funções do govemd"
como prestador de serviços seria provavelmente desempenhada e controlada com muito mais eficiência se essas autoridades locais, submetidas a leis que não pudessem alterar, tivessem de competir para atrair
habitantes. Foi a necessidade de fortal=r o governo central para
mis,s,ão de defesa contra inimigos externos que lamentavelmente gerou a
situação em que o estabelecimento de normas gerais e a prestação de
serviços específicos acabaram sendo entregues ao mesmo or_ga,t1ism<>;'-;c,
com a conseqüência de se confundirem cada vez mais essas duas

funções.

QUINZE

A politica governamental e o
mercado
A verdadeira economia de mercado pressupõe que o governo, o aparelho social
de compulsão e coerção, se empenhe em preservar o funcionamento do sistema
de mercado, se abstenha de obstruí-lo e o proteja contra a intromissão àe
outrem.

LUDWIG VON M!SES*

As vantagens da concorrência não dependem de sua 'perfeição'•
Em certas condições, a concorrência ocasiona uma alocação de recursos para a produção das diferentes mercadorias e serviços que permite
um resultado dessa combinação específica de produtos tão grande
•Ludwig voo Mises, Human Acrion: A Treatise on Economics (Yale University Press,
1949), página 239.

mos. e o quê. o que comemos e não comemos, quanto ganhamos, que tipo de
exercício fazemos, quanto pesamos, que altura temos, talvez até os resultados de
testes psicológicos regulares e muitos omros detalhes íntimos (... ).
Registres adequados analisaàos por computador( ... ) poderiam até indicar" as
pessoas que na.o deveriam ser autorizadas a dirigir um automóvel ou ocupar um
posto no Ministério! Ah! Como vejo a quesião da sagrada liberdade do individuo? Isso não importa. Ou sob~vemos como uma comunidade ou não sobrevivemos, e os médicos são hoje ~pregados do Estado tanto quanto seus pacientes. Chega de falsidade, admitamos que todo segredo é pernicioso.

lEste capítulo foi escrito, aproximadamente na presente forma, hã cerca de dez anos e,
após ter sido usado para conferências públicas, foi parcialmente publicado em Chicago e
Kiel, sob o título 'Der Wettbewerb ais Entdeckungsverfahren', em Kieler Vortrdge, n? 56
(Kid, 1969), e, mais recentemente, em inglês, em meus New Studies in Philosophy, Politics. Economics and the History of Jdeas (Londres e Chicago, I97i). Deixei-o em grande
parte inalterado, uma vez que já ocupa espaço indevidamente grande no presente contexto e qualquer tentativa de levar em conta situações mais recentes seria inadequada aqui.
Devo, contudo, mencionar pelo menos alguns dos trabalhos que desenvolveram substancialmente as concepções aqui esboçadas, como os de Murray Rorhbard. Pov.oer and Market (Menlo Park, 1970), John S. MacGec, ln Defence oj lnduslrial Concentration (Nova
Iorque, 1971), D. T. Armentano, The Myth of Antitrust (New Rochelle, N. Y., 1972), e
particularmente Israel Kirzner, Comperition and Entrepreneurship (Chicago, 1973), bem
como vários ensaios em alemão de Erich Hoppmann, especialmente 'Missbrauch der
Missbrauchaufsicht, Mitteilungen der List Gesellschaft, maio de 1976, e 'Preisunelastizitãt der Nachfrage ais Quelle von Marktbeherrschung', em H. Gutz!er e J. H. Kaiser
(orgs.), Wettbewerb im Wandel (Baden-Baden, 1976}.
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quanto o que poderia ser ocasionado por um único ser que tivesse conllecirnento de todos os fatos na verdade só conhecidos pelo conjunto
dinpopulação e fosse plenamente capaz de utilizá-lo com a máxima eficiência. O caso especial em que o processo competitivo de mercado gera
esses resultados revelou-se. tão satisfatório, do ponto· de vista intelectual', J:!liTa os teóricos da economia que estes tenderam a tratá-lo corno
paradigmático. Por isso, a defesa da concorrência foi geralmente formulada.como se esta fosse desejável por alcançar' via de regra, esses resultados, ou mesmo como se ela só fosse desejável quando de fato os alcança. Contudo, quando se fundamenta a defesa do mercado nesse ca,.
so espedal de c.oncorrência 'perfeita', não se está muito longe de perceber que eSte é um caso excepcional, de que poucas vezes. se pôde aproximar, e que, por consegUinte, a defesa da concorrência como princípio
geral seria de fato muito frágil se tivesse por base seu desempenho ne,_
sas condições especiais. O estabelecimento de um padrão excessivamente elevado e irrealista do que a concorrência deveria realizar dá lugar assim, muitas vezes, à subestimação do que ela de fato propicia.
O modelo da concorrência perfeita baseia-se na presunção de fatos
que só existem em alguns setores da vida econômica e que não seríamos
capazes de criar em muitos outros, em que, por vezes. nem seria desejâ~ .
vel que o fizéssemos, se nos fosse possíveL O pressuposto decisivo em
que se funda esse modelo é que qualquer mercadoria ou serviço que difira significativamente de outros pode ser fornecido à maioria dos consumidores por um grande número de produtores ao mesmo custo, com
o resultado de que nenhum desses produtores pode determinar deliberadamente o preço, uma vez que, se tentasse elevar seus preços acima dos
custos marginais, seria vantajoso para os demais oferecer preços mais
baixos. A situação ideal, em que o preço é dado a cada concorrente e
seus interesses o induzem a aumentar a produção até que os custos marginais igualem o preço, passou a servir de modelo e foí utilizada como o
padrão pelo qual se avaliava o desempenho da concorrência no mundo
real.
É verdade que, se fôssemos capazes de criar essa condição, seria desejâvel que se ampliasse a produção de cada anigo até o ponto em que
ós preços igualassem os custos marginais, porque, enquanto isso não
ocorresse, um aumento adicional da produção da mercadoria em questão significaria que os fatores de produção requeridos seriam utilizados
de forma mais produtiva que em outro setor. Isso não significa, contudo, que, nos casos em que precisamos usar o processo da concorrência
para descobrir o que as pessoas desejam e podem fazer, sejamos também capazes de criar a condição ideal, ou que os resultados, mesmo da
concorrência 'imperfeita', não sejam preferiveis a qualquer condição
que possamos criar por qualquer outro método conhecido, corno o da
· direção governamental.
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É claro que não é desejável nem possível que toda mercadoria ou
serviço significativamente diferente de outros seja produzido por um
grande número de produtores, ou que haja sempre um grande número
de produtores capazes de produzir qualquer mercadoria específica ao
mesmo custo. Por via de regra, há em cada ocasião não só uma dimensão ótima da unidade produtiva, abaixo e acima da qual os custos se
elevarão, mas também vantagens especiais ligadas a habilidade? locação, tradição, etc., que só algumas empresas possuem. Com freqilência, algumas empresas (ou mesmo apenas uma) são capazes de fornecer
tanras unidades de determinado produto quantas podem ser vendidas a
preços que cobrem seus custos, que podem ser inferiores aos de qualquer outra firma. Nesse caso, algumas empresa (ou a firma isolada) não
se vêem obrigadas a abaixar seus preços ao nível dos custos marginais,
ou a produzir uma quantidade ta! de seu produto que as unidades só
possam ser vendidas a preços que cubram exatamente seus custos marginais. Tudo que precisam fazer em prol de seus interesses é manter os
preços abaixo do nível em que novos produtores seriam tentados a ingressar nesse mercado. Dentro desses limites, essas firmas {ou firma) estariam, com efeito, livres para agir como monopolistas ou oligopolistas
e fixar seus preços (ou as quantidades dos bens que produzem) ao nível
que lhes proporcionasse os maiores lucros, limitadas apenas pela consideração de que estes devem ser suficientemente baixos para manter outros produtores afastados.
Em todas essas situações, um ditador onisciente poderia, na verdade, promover uma melhor utilização dos recursos disponíveis, obrigan~
do as firmas a expandirem a produção, até que os preços chegassem a
cobrir exatarneme os custos marginais. A julgar por este padrão, usualmente adotado por alguns teóricos, a maior parte dos mercados do
mundo é, sem dúvida. muito imperfeita. Trata-se, contudo, de um padrão sem nenhuma aplicabilidade a qualquer problema prático, urna
vez que se baseia numa comparação, não com alguma outra condição
que se poderia atingir mediante algum processo conhecido, mas com
uma que se ·poderia ter alcançado se certos fatos que não podemos alterar fossem diversos do que realmente são. O uso das providências hipotéticas tomadas por um ditador oniscieme como padrão de avaliação
das rea!izações efetivas da concorrência ocorre naturalmente ao economista, cuja análise pane da hipótese fictícia de que ele conhece todos os
fatos que determinam a ordem do mercado. Mas esse padrão não nos
proporciona um teste válido, significativamente aplicável às realizações
da política prática. O teste deveria consistir não no grau de aproximação a um resultado inalcançàvel, mas na superioridade ou inferioridade
dos resultados de determinada política, confrontados aos resulrados de
outros processos disponíveis. O problema real é saber até que ponto podemos superar em eficiência o nível preexistente, não até que ponto pode-
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mos aproximar-nos do que seria desejável se os fatos fossem àiferentes.
Em outras palavras, esse padrão de avaliação do desempenho da
concorrência não deve consistir nas providências que seriam tomadas
nroralguéni t!Ue tivesse pleno conhecimento de todos os fatos, mas ~im
rnll!lfOPabilidade, que só a concorrência pode assegurar, de que os dlferentes.bens e serviços sejam fornecidos por aqueles q;~e. produzem, dessa,fonna; mai~J: <i!j.Wltidade. daquilo· q;~e os outtos.<ksejam do que forneceriam em routras circuns.tâncias.

&concorrência como um processo de descoberta
Dentro-ou fora da esfera econômica, quase sempre só faz sentido ado.:
tar o processo da concorrência quando não sabemos, de antemão,"
quem terá o melhor desempenho. Porém, em exames ou competições
esportivas, assim como no mercado, ela nos dtz apenas quem teve a melhor atuação naquela ocasião específica e não necessariamente que cada
um conseguiu o máximo possível - embora forneça também um dos
mais eficazes incentivos ao desempenho. Estimula a superar o concorrente mais próximo, mas; se este estiver muito atrás, o grau de liberd~
de que tem o melhor para decidir o quanto se empenhará pode ser mmto amplo. Só julgará necessário empenhar-se ao máximo se o concorrente mais próximo estiver logo atrás e ele não souber qual é sua vantagem. E só se houver uma escala mais ou menos con~ínua de cap~ci~de,
e estiverem todos ansiosos por obter a melhor classificação posSlveJ, cada um ficará alerta para verificar se o concorrente mais próximo o está
alcançando.
.
A concorrência é, pois, acima de tudo, tal como a experunentação
cientifica, um processo de descoberta. Nenhuma teoria que parta da
premissa de que os fatos a descobrir já '?o conhecidOS2 lhe ~e fazer
justiça. Não há um conjunto predetermmado de fatos conhecidos ou
'dados' que serão sempre plenamente levados em conta. Tudo que podemos esperar obter é um processo que tenda em geral a promover uma
situação em que se levará e~ conta um maior númer~ de fatos objet~vos
virtualmente úteis do que em qualquer outro procedimento conhecido.
São as circunstâncias que tornam tão irrelevante, na escolha de uma política desejável, qualquer avaliação dos resultados da concorrência baseada na premissa de que todos os fatos pertinentes são conheci~?' por
uma única pessoa. A questão real é como melhor favorecer a utilização
ZEntre os poucos que o perceberam está o sociólogo Leopold von Wiese. Ver sua conferência sobre 'Die Konkurrenz, vorwiegend in soziologisch-syslematischer Betrachtung',
Yerlu::ndlungen des 6. Deu/schen Soziologenlages, 1929.
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ótima do conhecimento, das habilidades e das oportunidades de adquirir conhecimento, dispersos entre centenas de milhares de pessoas mas
não possuídos inteiramente por ninguém. A concorrência deve ser encarada como um processo em que as pessoas adquirem e transmitem conhecimento- tratá-la como se todo esse conhecimento estivesse, desde
o início. à disposição de qualquer pessoa é transformá-la num contrasenso. E é tão absurdo julgar os resultados concretos da concorrência
com bas-e numa idéia preconcebida dos produtos que ela 'deve' gerar
quanto o seria julgar os resultados da experimentação científica por sua
correspondência com o que era esperado. Assim como no caso dos resultados da experimentação científica, só podemos julgar o valor dos
resultado-s pelas condições em que a concorrência se desenvolveu, não
pelos resultados em si. Exatameme como qualquer outra modalidade
de experimentação, não se pode dizer, portanto, que a concorrência leva à maximização de quaisquer resultados mensuráveis. Simplesmente
dá lugar, em condições favoráveis, ao uso de mais habilidade e conhecimento que qualquer outro procedimento conhecido. Embora toda utilização bem-sucedida de habilidade e conhecimento possa ser considerada um gaTiho - podendo, assim, cada ato adicional de troca em que
ambas as partes preferem o que obtêm ao que cedem ser considerado
uma vanragem - , nunca somos capazes de saber em que montante totai aumem.aram os benefícios líquidos para todos. Não precisamos ocupar-nos de grandezas mensuráveis ou aditivas, devendo antes aceitar
como o ótimo possível os resultados propiciados por aquelas condições
gerais que se revelam as mais favoràveis à descoberta do maior número
de oportunidades.
Como agirá um individuo sob a pressão da concorrência e que circunstâncias particulares encontrará nessas condições são coisas que
nem ele próprio sabe de antemão e, necessariamente, ainda mais desconhecidas por qualquer outra pessoa. Portanto, é literalmente absurdo
exigir dele que aja 'como se' houvesse concorrência, ou como se esta
fosse mais completa do que é. Veremos, em particular, que uma das
principais fontes de erro nesse campo é a concepção derivada do pressuposto fictício de que as 'curvas de custo' do individuo são um fato objetivamente dado, determinável por uma averiguação, e não algo que só
pode ser avaliado com base em seu conhecimento e julgamento - conhecimento inteiramente diverso, quando esse indivíduo atua num mercado extremamente competitivo, do que seria caso ele fosse o único ou
um dos poucos produtores.
Embora explicar os resultados da concorrência seja um dos principais objetivos da teoria econômica (ou catalática), os fatos que consideramos restringem enormemente o âmbito em que essa teoria é capaz de
prever os resultados específicos da concorrência no tipo de situação que
nos interes...--a na prática. De fato, a concorrência é valiosa precisamente
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per:constituir um processo de descoberta de que poderíamos prescindir
seJ'fGs«-nOs capazes de prever seus resultados. A teoria económica conSllglle· eiucidar o funcionamento desse processo de descoberta construindo.modelos em que se presume que o teórico detém todo o conhecimento que norteia todos os diferentes indivíduos, cuja interação é representada por· seu modelo, Esse modelo- nos. interessa apenas porque
nosinfonna como funcionará um sistema <!t:,.--se tipo-. Mas precisamos
aplicá-lo a situações concretas, em que não temos esse conhecimento
dos detalhes. O que apenas o economista pode fazer· é derivar, de modelos. mentais em que se supõe capaz, por assim dizer, de ver as cartas de
todos os jogadores individuais, certas conclusões sobre o caráter geral
dos resultados - conclusões que ele talvez possa pôr ã prova de acordo
com modelos artificialmente construídos, mas que só são relevantes nos
casos em que ele não tem como testá-los por não dispor do conbecimen\o de que necessitaria.
.. ..
•

~ as condições factuais da concorrência 'perfeita' estio ausentes
não é possivel obrigar as empresas a agirem 'como se' ela exis~

A concorrência como processo de descoberta deve ter por fundamento
o interesse pessoal dos produtores, ou seja, deve permitir que usem seu
conhecimento para os próprios fins, porque ninguém mais possui a informação em que deverão basear sua decisão. Onde às condições da
concorrência 'perfeita' estão ausentes, alguns considerarão vantajoso
vender seus produtos a preços superiores a seus custos marginais, mesmo que lhes fosse ainda possível auferir um lucro adequado vendendo a
preços mais baixos. É isso que desaprovam os que usam como padrão a
situação da concorrência perfeita. Argumentam que, nessas condições,
os produtores devem ser compelidos.a agir como se houvesse uma concorrência perfeita, ainda que seu interesse pessoal não os leve a fazê-lo.
Valemo-nos do interesse pessoal; no êntantà'i pofqué só por meio dele
podemos induzir os produtores a utilizar conheCimentos que não possuimos e a empreender ações cujos efeitos *eléii:podem determinar;
Não podemos depender de seu interesse pessoal para descobrir o mêtodo mais económico de produção e, ao mesmo tempo, impedi-los de
produzir gêneros e quantidades de bens pelos mêtodos mais favoráveis
aos seus interesses. O incentivo ao aperfeiçoamento do mêtodo de produção consistirâ muitas vezes no fato de o primeiro a efetuá-lo obter
com isso lucros temporários. Muitos aperfeiçoamentos da produção
são fruto da busca de cada um por esses lucros, mesmo sabendo que serão temporários e só durarão enquanto ele estiver liderando o mercado.
Se os custos futuros de produção de um produtor (e particularmente
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o_s custos m.arginais que terá por qualquer quantidade adicional produZida) fossem uma grandeza objetivamente verificável determinável
com exatidão por uma autoridade fiscalizadora talvez' fosse razoável
exigir que os pro?utores vendessem aos custos ~arginais. Mas, apesar
de estarmos habituados a raciocinar teoricamente como se os custos
fossem um 'dado', isto é, um conhecimento dado, os menores custos a
que alg~ P:<ie ser produzido são exatamente o que desejamos que a
concorrencta revele. Eles não são necessariamente conhecidos por ninguém, exceto pela pessoa que conseguiu descobri-los - e mesmo esta
muitas vezes não saberá ao certo o que lhe permite uma produção mais
barata que a dos outros.
Em geral, portanto, também não é possível a um observador alheio
ao processo àefink objetivamente se uma defasagem muito grande entre o preço e os custos- expressa em lucros elevados e decorrente de algum aperfeiçoamento na técnica ou na organização- constitui apenas
um retorno 'adequado' do investimento. 'Adequado' deve significar,
neste conte.xlo, um retomo cuja expectativa foi suficiente para justificar o risco em que se incorreu. Na produção tecnologicamente avançada: o custo d~ determinado produto quase sempre não serâ um fato objellvamente verificável, dependendo em grande parte da opinião do
produtor com relação a prováveis desdobramentos posteriores. O êxito
da empresa individual e sua eficiência a longo prazo dependerão do'
grau de correção das e'<pectativas que se refletem na estimativa de
custos feita pelo empresá.rio.
Se uma firma que faz grandes investimentos na modernização de
s':'as mstalações deve ou não ampliar imediatamente a produção até ao
mvel em que os preços se reduzam aos seus novos custos marginais é ai~
go que dependerá, portanto, :Jo modo como se avalia a probabilidade
de futuros desdobramentos. E claramente desejável que se faça algum
mvestirnento em aparelhagem nova e mais eficiente que só será lucrativo se, por algum tempo após o inicio da operação das novas máquinas
os preç_~s P:ro'anecer~m acima do custo operacional da unidade de pro:
dução Ja eXIstente. A Instalação de uma nova fábrica só se justificará se
houver a expectativa de que os preços a que o produto pode ser vendido
perm~ecerão su.ficientemente acima dos custos marginais, não só para
perrrutlr a amoruzação do capital nela empatado como para compensar
o risco de criá-la. Quem pode dizer que dimensões apresentava, ou devena ter a~resen~d?_, esse risco aos primeiros responsáveis pela decisão
de con~trurr a fabnca? Se a firma fosse obrigada, depois que o empreendimento se tivesse revelado um sucesso, a reduzir os preços ao nível dos que então se afigurariam em última análise como seus custos
marginais~ tomar-se-ia evidente~ente impossível c~rrer tais riscos. O
desenvolvunento competitivo das técnicas de produção funda-se, em
grande parte, no empenho de cada produtor por auferir lucros mono-
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nólicos temporários enquanto es~iver liderand~ o mer~ado, e é s~bretu
do.desses lucros que os empresáriOs bem-sucedidos retiram o capital para,melhoramentos posteriores.
Tampouco é absurdo que, nessas circunstâncias, algumas das vantagens que, os produtores poderiam oferecer aos consumidores sejam aindk melhor proporcionadas pelo produtor que emprega úm novo equipamento,que pgr qualque~ outro., e isso é tudo o que podemos exigir enQ!lanto· nos blÍsearmQs na. utilização que ele faz de seu conhecimento.
Não,ter o· melhor desempenho. que se poderia ter não pode ser considerado·,uma:transgressão. numa sociedade livre em que se permite a todos
escollier como fazer melhor uso de suas habilidades e de seus bens.
Afora· a dificuldade pratica de verificar se um monopolista de facto
expande realmente sua produção até o ponto em que os preços apenas
cobrirão exatamente os custos marginais, não é de modo algum óbvio.
que a exigência dessa expansão seja compatível com os princípios gerais
de conduta justa em que se funda a ordem de mercado. Isso não seria
realmente justo na medida em que esse monopólio resultasse da maior
pericia desse produtor, ou da posse de algum fator de produção singularmente adequado ao produto em questão. Pelo menos enquanto permitimos às pessoas que possuem habilidades especiais ou objetos únicos
que não os utilizem se não o quiserem, seria paradoxal exigirmos delas,
tão logo comecem a utilizá-los com propósitos comerciais, que os empregassem da forma mais ampla possível. Não temos maior justificativa para determinar com que intensidade deve uma pessoa fazer uso de
suas habilidades ou de suas posses do que para proibi-la de aplicar seu
engenho à solução de palavras cruzadas ou seu capital na compra de
uma coleção de selos. Quando uma posição de monopólio é fruto de
uma habilidade ímpar, seria absurdo punir o monopolista por ter um
desempenho melhor que o de todos os demais, insistindo em que faça o
melhor que lhe seja possível. E mesmo quando a posição de monopólio
resulta da posse de um bem que confere vantagem excepcional, como
uma localização especial, tampouco pareceria menos absurdo permitir
a uma pessoa utilizar, para encher a piscina de sua casa, u.-na fonte de
água que proporcionaria vantagens únicas para uma cervejaria, ou des-tilaria de uísque, e depois, quando tal pessoa se dispusesse a usâ-la para
ter a sua própria destilaria, insistir em que não deveria valer-se dela para obter lucros monopólicos.
.
O poder de determinar o preço ou a qualidade de um produto, aos
níveis mais lucrativos para o proprietário de um recurso raro empregado em sua produção, é uma conseqüência necessária do reconhecimento da propriedade privada no caso de coisas específicas, não se podendo
suprimi-la sem abandonar, ao mesmo tempo, a instituição da propriedade privada. Não há diferença, a esse respeito, entre um fabricante ou
comerciante que tenham criado uma organização singular, ou adquiri-
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do uma localizaçdo excepcionalmente adequada, e um pintor que limite
sua produção à quantidade que lhe proporciona a maior renda. Condenar, com base na justiça ou na moral, esse tipo de ganho de lucros monopólicos é tão infundado como condenar qualquer pessoa que decida
trabalhar apenas o quanto julgue compensador.
Veremos que a situação é de todo diversa quando o 'poder de mercado' cons~ste no poder de impedir que outros prestem melhores serviços
aos consumidores. Em certas circunstâncias, é verdade que mesmo o
poder de determinar preços, etc., pode dar a um monopolista o poder
de influenciar o comportamento dos demais no mercado de uma maneira que o protege contra a concorrência indesejada. Veremos que, nesses
casos, existem, com efeito, fortes razões para impedi-lo de agir assim.
Por vezes, no entanto. o surgimento de um monopólio (ou oligopólio) pode ser até um efeito desejável da concorrência, isto é, a concorrência terá alcançado um de seus melhores resultados ao gerar, temporaria.'11ente, um monopólio. A produção, embora não tenda a ser mais
eficiente por ser conduzida por um monopólio -=-- exceto num caso específico que consideraremos mais tarde-, será muitas vezes mais eficazmente conduzida por uma determinada empresa que. por alguma razão
especial, é mais eficiente que as restantes3. Conquanto isso não justifique a proteção de posições monopólicas ou o auxílio à sua manutenção,
torna desejável não só que se tolerem os monopólios mas ate que se lhes
permita explorar suas posições monopólicas - desde que as mantenham por servirem aos consumidores melhor que qualquer outro Produtor, e não por impedirem a entrada no mercado dos que se supõem
capazes de prestar um serviço ainda melhor. Que um produtor ocupe
uma posição de monopólio por ser capaz de produzir a preços mais baixos que qualquer outro, e por vender a preços inferiores que aqueles
que os demais podem cobrar, é tudo o que podemos esperar alcançarmesmo que possamos conceber teoricamente uma melhor utilização de
recursos que seria, no entanto, de realização impossível.
Se essa posição parece objetável a muita gente, isso se deve sobretudo à associação equivocada entre a palavra monopólio e a idéia de privilégio. Mas o simples fato de um produtor (ou alguns) poder satisfazer
3Isso parece ter sido mal compreendido por J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and
Democracy (Nova Iorque, 1942), pâgina 101, que afirma:
hã metodos superiores acessíveis ao monopolista que ou não estão ao alcance de
um grande número de concorrentes, ou não lhes são tão rapidamente acessh·eis:
porque suas ..·amàgens, embora não estritameme acessiveis no nível empresarial
competitivo, estao de fato asseguradas no nível monopólico, uma vez que a monopolização pode, por exemplo, aumen1ar a parcela de influência dos melhores
cérebros e reduzir a dos inferiores.
Essa situação pode realmente conduzir ao monopóiio; comudo, o que daria maior influência aos melhores cérebros não seria provavelmente o monopólio, mas o tamanho da
empresa.
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a.demanda a preços que ninguém consegue i_gualar não constitui um
privilégio, desde que a incapacidade dos demrus de 1gualá-l? :'~o.decor
rrudo•fato de estarem impedidos de tentá-lo. O termo prmlegw só é
apropriado para designar um direito conferido por de~reto especial
(privi-legium) e exclusivo de quem o recebe,_ não se aplicando a uma
possibilidade objetiv-a.que as circu~stâncias or:recem som~nte a al~uns.
Na .medida em que não se baseia em pnvileg10 no sentido estnto, o
monopólio é, na verd-ade,. sempre questionável quando depende do Impedimento em que se vêem alguns de tentar obter melhores resultados
que outros. Mas os monopólios ou oligopólios de que tratamos nesta
seção não se fundam em qualquer discriminação desse . gênero.
Baseirun-se no fato de que os homens e as coisas não são perfeitamente
semelhantes e de que, muitas vezes, só alguns ou mesmo s~ um deles
tem certas vantagens sobre todos os demais. Sabemos como mduZJr esses indivíduos ou organiz-ações a servir a seus semelhantes melhor que
qualquer outro o poderia fazer. Mas não temos ~eios de os compelir
sempre a servir ao público tão bem quanto pOdenam.

As realizações do ~o livre

Que esperamos então d-a concorrência, e que realiz-a ela normalmente,
quando não en~ontra ~bstáculos? Trata-se de algo tão simples e óbvio
que por hábito tendemos a considerá-lo natw:al, sem nos ~armes conta
de que o que se produz é algo de notável, que Jamrus podena s~r ~r?mo
vido-por uma autorid-ade que determinasse o que o produtor rndiv;dua!
deveria fazer. A concorrência, quando não obstad-a, tende a ocaswnar
um estado de coisas em que: primeiro, alguém produzirá tudo o que for
capaz de produzir e vender lucrativamente a um preço em que os compradores preferirão seu produto ãs alternativas existentes; segundo, tuc
do que se pro4uz é J?roduzido por algt!ém_capaz de fazê~lo pelo menos _a
um preço:ti!o·baiXo quanto o de quaisquer outras pessoas ~ue na realh
dade não estão produzindO'; e, ter<:eiro, tudo será vendido a p;eços
mais baixos, ou pelo menos tão bai:tos quanto aqueles a que podena ser
vendido por qualquer pessoa que de fato não o faz._
_
Para avaliar o verdadeiro significado dessa situação, devemos considerar três aspectos: primeiro, trata-se de um estado de coisas que ~e
nbuma forma de planejamento central jamais seria capaz de produzrr;

o

4Sendo necessário em ambos os casos. incluir nesses custos de produção os produtos alternativos que a ~ ou firma ~riam fabricar. ~ vez dos ~- Seria, po_rtant~,
oompativd Com essas condições que uma pessoa capaz de Pf?dunr uma mercadon_a matS
barato que qualqUer. outra na realidade na o o fizesse, produzindo algu~a outra cOisa que
lhe proporcionasse uma vantagem relativa maior ainda sobre os demms produtores.
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segundo, chega-se a uma notávei proximidade dessa situação em todos
os campos em que a concorrência não é obstada pelo governo, ou em
que este não admite a prática desse impedimento por pessoas ou organizações; terceiro, em setores muito amplos da atividade econômica nunca se esteve próximo dessa situação porque os governos restringiram a
concorrência ou permitiram e, freqUentemente, auxiliaram pessoas ou
organiz-ações a fazê-lo.
Por modestas que possam parecer, à primeira vista, essas realizações
da concorrência, o íato é que não conhecemos nenhum outro método
capaz de proporcionar melhores resultados; e, onde quer que a concorrência seja obstada ou impedida, as condições para sua consecução estão em geral muito longe de ser atendidas. Considerando que em muitos setores de atividade as políticas governamentais deliberadas sempre
impediram que a concorrência alcançasse esses resultados, ao passo que
se chegou muiro perto deles onde quer que ela tenha podido atuar, deveríamos, sem dúvida, esforçar-nos mais por torná-la possível em toda
parte do que por fazê-la funcionar segundo um padrão inatingivel de
jperfeição'.
O grau elevado em que o resultado descrito é de fato alcançado, numa sociedade de funcionamento normal, em todos os setores em que a
concorrência não é obstada, manifesta-se na dificuldade existente para
se descobrir neles oportunidades de ganhar a vida oferecendo aos consumidores algo melhor que o que já se faz. Sabemos muito bem o quânto isso é realmente difícil e que é necessário ter bastante talento para
descobrir essas oportunidades numa catalaxia em funcionamentO'. É
igualmente instrutivo comparar, a esse respeito, a situação de um país
possuidor de uma grande classe comercialmente ágil, em que a maioria
das -oportunidades existentes já foram aproveitadas, com a de outro
cuja população seja menos versátil e empreendedora e que, por isso
mesmo, oferecerá com freqUência grandes possibilidades de rápido pro'Talvez seja instrutivo ilustrar o tipo de obstáculo com que defrontará:, nas cOndições
aruais, alguém que acredite ter descoberto uma possibilidade de aperfeiçoar os métodos
em uso. Um exemplo dessa frustração, que pude acompanhar de peno durante muüos
anos, foi aquele experimentado por um empreiteiro de obras americano que, tendo verificado os preços e os aiuguéis das casas, os salários e os preços do material de construção
numa cidade européia, convenceu-se de que poderia fornecer casas melhores a preço consideravelmeme mais baixo, obtendo ainda um lucro substancial. O que finalmente o obrigou a abandonar seu. plano foi o fato de que os códigos de construção civil, as normas sindicais, os preços cartelizados do equipamemo especifico para construção e o custo do
processo burocrático necessário à obtenção de todas as licenças e autorizações exigidas
impossibilitavam as reduções dos custos de produção em que baseara seus cálculos. Não
posso afirmar agora se os obstáculos mais decisivos foram os criados diretamente pelo
governo ou os decorrentes de sua tolerância às práticas restritivas adotadas por produtores e sindicatos. O que ficou evidente foi que as possibilidades de reduzir os custos das casas não puderam ser postas em prática porque os que sabiam utilizá-Ias eram impedidos
de fazê-lo.

I

80

Direito, legislação e liberdade

g;esso.a pessoas de mentalidade diferente•. O importante aqui é que um
esp,ítito com$rcial muito desenvolvido é ele próprio tanto resultado
q11anto cond1ção da verdadeira concorrência, e não conhecemos outro
· método de·. promovê-lo a não. ser o da abertura da concorrência a todos
ossq11e queiram, beneficiar-se: das Op<i1l'tunidades que ela oferece.

Concorrência e ndonalidade
/><. concorrência não é apenas o único método que conhecemos de utilizar o· conhecimento e as habilidades que os outros podem possuir. É
também o método que nos impeliu a todos a adquirir grande parte do
c.onhecimento e das habilidades que possuímos. Tal coisa não é compreendida pelos que aímnam que a defesa da concorrência se baseia na
presunção do comportamento racional de seus participantes. O comportamento racional não é, no entanto, uma premissa da teoria econômica, por mais que a apresentem como tal. Ao contrário, a asserção básica da teoria é que a concorrência imporá às pessoas a necessidade de
agir racionalmente para assegurar o próprio sustento. Funda-se não no
pressuposto de que a maioria, ou a totalidade, dos p;uticipantes do processo do mercado são racionais, mas, ao contrário, no de que em geral
será por meio da concorrência que alguns indivíduos mais racionais imporão aos restantes a necessidade de seguir seu exemplo para obter
êxito'. Numa sociedade em que o comportamento racional confere uma
vantagem ao indívíduo, métodos racionais serão cada vez mais desen6É digno de nota que uma economia propicia à obtençao de grandes lucros em pouco tempo é quase .sempre, mesmo que as possibilidades de rãpido crescimento nela existentes de.,
corram do fatO de h~ muito a ser prontamente melhorado, uma economia que atravessou _uma situaÇip__ nmito in:satisfatõria e em que o objetivo de explorar as oportunidades
óbvias·serã-lõgtf.altaaçado. Isso demonstra. aliás, como t absurdo avalia: o desempenho
relativo- pela- taxa de erescimento, que. muitas vezes. é prova na:o de progresso atual mas
de:inCúricútO:passado. Sob muitos aspectOs, um crescímento rápido não é mais diflcil, senao mais fácil, para um pais nao desenvolvido~ desde que se tenha criado uma estrutura

adequadL
7Além do nlais, formular o problema em termos da utilização de conhecimento disperso
entre centenas de milhares de indivíduos é simplificar ao extremo o seu caráter. Nao se
trata apenas de utilizar a informação sobre determinados fatos concretos já acumulada
pelos individuas, mas de utilizar a capacidade que têm esses mesmos indivíduos de descobrir os fatos que serão peninentes aos seus propósitos numa determinada situaça.o. É por
isso que toda a informaçao acessível aos indivíduos (ao invés daquela que já possuem) jamais pode ser posta à disposiç«o de um outro_ órglo, só podendo ser utilizada permitindose que tomem as decisões os que sabem onde é possível encontrar a informação pertinente. Cada ~oa só terá nOÇio do que ela própria sabe ou é capaz de descobrir ao enfrentar um prob~ema em Ql->e esse conhecimento Jhe for útil, mas nunca será caJ:!U de transmi-
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volvidos e, depois, difundidos por imitação. De nada vale ser mais racional que os outros se disso não se puder tirar nenhum proveito. Assim. em geral não é a racionalidade que é condição para o funcionamento da concorrência. é antes a concorrência, ou as tradições que a
permitem, que produzem o comportamento racional•. O empenho por
fazer melhQr do que é possível da maneira usual é o processo pelo qual
se desenvolve essa capacidade de pensar que se manifesta posteriormente na discussão e na critica. Nenhuma sociedade jamais adquiriu capacidade de pensamento racional sistemático sem antes ter desenvolvido
uma classe mercantil na qual o aperfeiçoa.rnento dos processos conceituais foi proveitoso para o indivíduo.
Isso àeveria ser lembrado em particular peJos que tendem a sustentar
que a concorrência não funcionará entre pessoas sem espírito de iniciativa: basta permitir que algumas pessoas ascendam na escala social e se
façam respeitadas e poderosas em decorrência do sucesso que tiveram
na adoção de novos métodos. ainda que elas sejam} no início, alíenígenas, e dar aos que se dispOem a imitá-las liberdade para tanto, por pouco nume:osos que seja._rn a princípio, para que esse espírito de iniciativa
emerja pelo único método capaz de gerá-lo. A concorrência é tanto um
método de produzir certos tipos de mentalidade como de produzir qualquer mura coisa: o próprio modo de pensar característico dos grandes
_empreendedores não existiria. não fosse o a.rnbiente em que desenvolveram seus dons. A mesma capacidade inata de pensar assumirá formas
inteiramente diversas segundo a atividade a que se dedica.
Esse desenvolvimento só será possível se a maioria tradi>:ionalista
não tiver o poder de tomar compulsórios, para todos, os métodos ecostumes tradicionais que impediriam a experimentação de novos processos, inerente à concorrência. Isso significa que os poderes da maioria
devem ser limitados à aplicação das normas gerais que impedem os indivíduos de invadir os domínios protegidos de seus semelhantes, não
devendo compreender prescrições positivas sobre o que devem os indivíduos fazer. Essa evolução que acabamos de esboçar, pela qual processos mais racionais substituem gradualmente outros menos racionais,
toma-se impossível quando se dá à concepção da maioria, ou a qualquer concepção única sobre o modo como as coisas devem ser feitas,
condiçOes de predomínio absoluto. O progresso intelectual de uma comunidade fundamenta-se na gradual difusão das concepçOes de alguns,
ain~a que em detr.imento dos que relutam em aceitá-las; e, embora nintiro conhe-."imenro de que dispõe, e muiro menos todo aquele que sabe como adquirir, a
uma outra pessoa que dele precise.
8Cf. W. ~fieth, 'Unsicherheitsbereiche beim wir!schaftspolirischen Sachuneil als Quelle
volkswirtschaftlicher Vorurte-ile', em W. Strzelewicz {org.), Das Vorurteil ais Bildungsbarriere (Gõrtingen, I%5). página 192.
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guéln deva, ter o poder de impor aos renitentes novas concepções por
iJilgác!as melhores, se o sucesso provar que estas são mais eficazes, os
que se aferram aos seus velhos mét.odos não devem ser protegidos contra umdecllnio relativo, ou mesmo, absoluto, de sua posição. A concorrência é sempre, afinal, um processo ern que uma minoria faz com que
a cmaioria se veja obrigada a agir de maneiras que não são de seu agrado: seja trabalhar mais, mudar de hábitos ou devotar ao seu trabalho
um grau de atenção, de apli<;ação contínua ou de regularidade que, sem

a' concorrência, não seria necessã.rio.
Se, numa sociedade em que o espírito de inie'.ativa ainda não se difundiu, a maioria tem o poder de proibir tudo que lhe desagrada, é muito improvável que ela permita o surgimento da concorrência. Duvido
que um mercado atuante tenha alguma vez surgido numa democracia
ilimitada, e parece ao menos provável que esta o destrua onde já estiver
estabelecido. Para os que sofrem a concorrência de outros, ela significa
sempre algo que impede uma vida trailqüila, sendo que esses efeitos diretas são sempre muito mais visíveis que os benefícios indiretos proporcionados pela concorrência. Em particular, os efeitos diretos serão sentidos pelos que se dedicam a um mesmo ramo de atividades, os quais terão condições de observar de que forrna está atuando a concorrência,
ao passo que o consumidor em geral não saberá muito bem quem são os
responsáveis pela redução de preço ou melhoria da qualidade;

Dimensão, concentração e poder
A enfatização enganosa da influência de uma única rrrma sobre os· preços, combinada ao preconceito popular contra as grandes corporações
e a várias razOes 'sociais' que supostamente tomam desejável a preservação da classe média, do empresário independente,cdo pequeno artec
são ou lojista, ou, muito comumente, da estrutura social vigente, con-trapõe-se a mudanças provocadas pelo desen•-o.'vimeuto econômico e
tecnológico. Afirma-se que o 'poder' que as grandes empresas podem
exercer é perigoso em si mesmo, havendo necessidade de medidas governamentais especiais para restringi-lo. Essa preocupação oom o tamanho e o poder desta ou daquela empresa dá margem, talvez com maior
freqUência que qualquer outro motivo, a que se tirem de premissas liberais conclusOes essencialmente antiliberais.
·
Veremos, dentro em pouco, que há dois importantes aspectos em
que o monopólio pode conferir ao seu detentor um poder pernicioso.
Mas nem o tamanho em si mesmo, nem a capacidade de determinar os
preços pelos quais todos podem comprar seu produto constituem a me-
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dida desse poder pernicioso. Sobretudo, não há medida ou padrão pos·
síveis que nos permitam definir que determinada empresa é demasiadamente grande. Sem dúvida, o simples fato de uma grande empresa 'dominar' o mercado em determinado ra.."TTO industrial, porquanto as demais firmas desse ramo acompanham sua liderança nos preços, nao
prova que essa situação pode, na verdade, ser melhorada por qualquer
outro meio que não o aparecimento de um concorrente real - situação
que podemos desejar, mas somos incapazes de criar enquanto não puder·
mos encontrar alguém que goze das mesmas vantagens especiais· que a
firma agora dominante possui, ou de outras vantagens compensadoras.
A dimensão ideal de cada empresa constitui, tanto quanto os preços,
as quantidades ou qualidades dos artigos a serem produzidos e vendidos, uma das incógnitas a serem desvendadas pelo processo do mercado. Não pode haver nenhuma norma geral relativa à dimensão conve·
niente, uma vez que isso depende das çondiçOes tecnológicas e económicas, em constante transformação; e semp-re haverá muitas ·mudanças
que favorecerão empresas cujo tamanho pareceria excessivo pelos padrões anteriores. Não se deve negar que as vantagens conferidas pelo
tamanho nem sempre decorrem de fatos que pão poderíamos alterar,
como a escassez de talentos ou de recursos (incluindo-se aí aqueles fatos
acidentais, e contudo inevitáveis, como, por exemplo, o pioneirismo de
uma pessoa em determinado campo, o que lhe deu, portanto, mais tempo para adquirir experiência e conhecimento específico); elas são muitas vezes detertninadas por disposições institucionais que acabam por
conferir à empresa maior uma vantagem artificial, no sentido de não
assegurar menores custos sociais da unidade de produção. Na medida
em que a legislação tributária, o direito empresarial oü a maior influência
sobre a máquina administrativa do governo proporcionem à unidade de
maior porte vantagens diferenciais sem base numa superioridade real de
desempenho, será plenamente justificável alterar a estrutura de modo a
eliminar essas vantagens artificialmente associadas ao tamanho. Mas a
discriminação por meio de uma politica contrária à formação de grandes
empresas é tão pouco justificável quanto o seu favorecimento.
A alegação de que o simples tamanho confere um poder pernicioso
sobre o comportamento dos concorrentes no mercado tem alguma
plausibilidade quando pensamos em termos de um setor industrial, em
que, por vezes, pode na verdade só haver lugar para uma grande firma
especializada. Mas o surgimento das grandes sociedades anônimas tornou, em larga medida, sem sentido a idéia de setores industriais isolados, domináveis por uma companhia graças à magnitude de seus recursos. Um dos efeitos imprevistos do crescimento das sociedades anônimas, até hoje ainda não assimilado de todo pelos teóricos, é o aumento
da diversificação que escapa aos limites de qualquer ramo industrial de-
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finível. ConseqUentemente, o tamanho das empresas em outros setores
industriais tornou-se o principal obstáculo ao poder que o tamanho poderia confetir a uma única grande empresa num ramo industrial. É possível.que, no setor de energia elétrica de um pais, por exemplo, nenbuma;outra.companhia tenha força ou capacidade de resistência para 'enfrentar' u.m gigante:· tá. estabelecido e empenhado em defender seu monopólio defact.Q.q~aJg!lns:dos:produtos. T0davia, como o <lemon.stra o
desenvolvimento d~. grandes· empresas automobilísticas ou químicas
nos EUk, elas não hesitam em penetrar e.m campos onde o investímento de muitos:recur,sp_s é essencial para que esse ingresso ofereça perspectiVas-. promissoras. Q; tamanb:O converteu-se, assim, no mais eficaz antídoto para: o poder do. ta;nanho: o poder das grandes associações de capital será controlado por outras grandes associações de capital e esse
controle será mais eficaz que qualquer fiscalização exercida pelo governo que, ao permitir um ato, abre caminho para sua autorização, quando não para sua proteção declarada. Como nunca é demais repetir, monopólio fiscalizado pelo governo tende sempre a se converter em monopólio protegido pelo governo; e a luta contra a grande empresa tem como
resultado, na maioria das vezes, impedir justamente aquelas situações futuras que fazem do tamanho o próprio antídoto para o tamanho.
Não pretendo negar que existem verdadeiras razões sociais e políti- ·
cas (em contraposição às razões merameme económicas) a cuja luz se
revela mais desejável ou 'saudável' que haja um grande número de pequenas empresas, em vez de um número menor de grandes empresas. Já
tivemos oportunidade de nos referir ao perigo decorrente do fato de
parcelas crescentes da população trabalharem em companhias cada vez
maiores, ficando, em conseqUência, familiarizadas com a ordem de tipo organizacional, mas alheias ao funcionamento do mercado que
coordena as atividades das várias companhias. Razões desse tipo são
muitas vezes apresentadas para justificar medidas tendentes a refrear o
crescimento da empresa individual ou a proteger firmas menores e menos eficientes contra a suplantação ou a absorção por uma grande.
Não obstante, mesmo admitindo que essas medidas sejam convenientes em algum sentido, constituem uma dessas coisas que, conquanto desejáveis em si mesmas, não podem ser efetivadas sem que se confi·
ra um poder discricionário e arbitrário a uma autoridade, devendo portanto dar lugar ao argumento mais relevante de que não se deveria atribuir semelhante poder a nenbuma autoridade; Já enfatizamos que essa
límitação de todo poder pode ímpossibilitar a consecução de metas talvez almejadas pela maioria das pessoas, e que, em geral, para evitar perigos maiores, uma sociedade livre deve privar-se de certos tipos de poder, mesmo que as conseqüências previsíveis de seu exercício pareçam
inteiramente benéficas e constituam talvez o único método disponível
de alcançar aquele resultado especifico.
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Os aspectos políticos do poder económico
A alegação de que o grande porte de uma empresa privada confere
enorme poder aos seus administradores, sendo esse poder de alguns homens politicamente perigoso e moralmente condenável. merece sem dúvida séria análise. Sua força de persuasão decorre contudo, em grande
parte, de uma confusão dos diferentes significados da palavra 'poder' e
da constante mudança de um desses significados, em que a posse de
grande poder é desejável, para outro, em que a mesma é condenável:
poder sobre coisas materiais e poder sobre o comportamento de outros
homens. Essas duas espécies de poder não estão necessariamente associadas, sendo, em grande parte, possível separá-las. Urna das ironias da
história é que o socialismo, que adquiriu influência com a promessa de
substituir o poder sobre os homens pela ach"'Ilinistração dos bens materiais, conduza inevitaveimente a um aumento desmedido do poder exercido por homens sobre outros homens.
Na medida em que grandes agregações de recursos materiais permitem a obtenção de melhores resultados na forma de produtos melhores
ou mais baratos, ou de sef"\'iços mais desejáveis que os prestados por organizações menores, toda ampliação desse tipo de poder deve ser considerada benéfica em si mesma. O fato de grandes agregações de recursos
sob uma única direção muitas vezes propiciarem um crescimento desse
tipo de poder proporcionalmente maior que o tamanho da empresa é,
na maior parte das vezes, o que explica o desenvolvimento de empresas
gigantescas. Embora o tamanho não constitua uma vantagem sob todos
os pont.Os de vista, e conquanto vá haver um limite para o crescimento
que ainda propicia um aumento da produtividade, sempre haverá setores em que a evolução tecnológica favorec<:rá unidades maiores que
aquelas já existentes. Da substituição do tecelão autônomo pela fábrica
ao desenvolvimento do processo continuo na produção do aço e ao supermercado, os progressos do conhecimento tecnológico repetidas vezes tornaram mais eficientes as unidades maíores. Mas esse aumento de
tamanho, se propicia uma melhor utilização dos recursos, não dá necessariamente maior poder sobre o comporta.rnento das pessoas, exceto o
poder limitado que exerce o dirigente de uma empresa sobre os que a ela
se associam visando aos próprios interesses. Mesmo que uma empresa
que vendia por reembolso postal, como a Sears Roebuck & Co., tenha
crescido até se tornar uma das cem maiores companhias do mundo~ excedendo de longe o tamanho de qualquer =presa similar, e embora
suas atividades tenham tido profundo impacto nos padrões e hábitos de
milhões de pessoas, não se pode dizer que ela exerça poder em nenhum
outro sentido senão o de oferecer serviços que tendem a gozar da preferência do público. Assim também uma companhia isolada não obteria
poder sobre o comportamento de outros homens se fosse de tal modo
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eficiente na produção de uma peça de equipamento mecânico de emprew~-tão universal como, digamos, os rolamentos, que pudesse eliminar
tttda concorrência: enquanto fosse capaz de atender a todos os que de&ejàssem se~ produto segundo as mesmas condições, ainda que obtivess.e_-com isso um enorme lucro, não só todos os seus clientes estariam sendo beneficiados com sua existência como também não poderiam ser
considerados dependentes de seu poder·.
Na-sociedade.- mQd!'rna, o que dá a uma empresa poder sobre o com-·
portamento de outras pessoas não é tanto o volume total de recursos
que controla quanto sua capacidade de recusar serviços de que as pessoas dependem. Como veremos na seção seguinte, não é tampouco,
J<Ortanto, o simples poder sobre os preços de seus produtos, mas sim o
r;Dder de impor diferentes condições a diferentes compradores que dá a
uma empresa a capacidade de influir no comportamento de outrem. Tal
poder não é, entretanto, diretamente dependente do tamanho, nem sequer constitui um resultado inevitável do monopólio - embora vá ser
possuído pelo monopolista àe qualquer produto essencial, seja ele grande ou pequeno, enquanto lhe for dado vender sob condições não uniformemente impostas a todos os compradores. Veremos que não é só o
poder que tem o monopolista de discriminar, somado à influência que
pode exercer sobre o governo, possuidor de poderes semelhantes, que é
de fato pernicioso, precisando ser contido. Mas esse poder, embora freqUentemente associado ao tamanho da empresa, não é conseqUência ne·cessária dessa característica, nem se limita a grandes organizações. O
mesmo problema surge quando um;1 pequen<l empr= ou um sindicato
de trabalhadores que controlam um serviço essencial são capazeS de obter
concessões da comunidade por meio de extorsão, recusando-se a servi-la.
Antes de considerarmos mais detidamente o problema do controle
dessas ações perniciosas dos monopolistas, devemos, contudo, examinar algumas outras razOes por que o tamanho é, com tanta freqUência,
visto como pernicioso_
O fato de as decisões de uma grande empresa afetarem o bem-estar
de um número de pessoas muito maior que o afetado pelas decisões de
uma pequena fmna não significa que essas decisões devam envolver outros motivos, ou que seja desejável ou posslvel, no caso das primeiras,
prevenir erros por meio de aiguma forma de fiscalização pública. Grande parte da indignação contra as grandes companhias provém da crença
de que estas não consideram certas conseqüências que as supomos capazes de considerar pelo fato de serem grandes, enquanto uma firma
menor sabidamente não o poderia mesmo fazer: se uma grande empresa fecha uma fãbrica não lucrativa, sobrevém um clamor, porque ela
'teria tido condições' de mantê-la em funcionamento com prejuízo para
preservar os empregos, ao passo que, se a mesma fábrica constituísse
uma empresa independente, todos aceitariam o fechamento como inevi-
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tável. Contudo, o fechamento de uma fábrica antieconômica não se
torna menos desejável por ela pertencer a uma grande organização,
mesmo que fosse possível mantê-la com os lucros do restante dessa organização, do que o é no caso de uma empresa que não pode lançar
mão dessa fonte alternativa de receita.
Há o sentimento generalizado de que uma grande companhia deveria, por ser grande, atentar mais para as conseqüências indiretas de suas
decisões e ser obrigada a assumir responsabilidades que não seriam impostas às menores. Mas é nesse ponto que reside o perigo de que a grande empresa obtenha poderes indesejavelmente grandes. Enquanto tiver
a incumbência exclusiva de administrar os recursos que controla, na
qualidade de depositária, para os acionistas e com vistaS aos interesses
destes, a diretoria ficará de mãos atadas e não terá nenhum poder arbitrário para favorecer esse ou aquele interesse particular. Quando, porém. se passa a considerar a direção de uma graná e empresa não só habilitada, mas até mesmo forçada, a levar em conta, em suas decisões, o
que quer que se julgue de interesse público ou social, ou a apoiar boas
causas e a agir em geral em prol do bem público, ela adquire, de fato,
um poder incontrolável- poder que não poderia ser deixado, por muito tempo, nas mãos de administradores privados, acabando, inevitavelmente, por se converter em objeto de crescente controle públic09.
À medida que as companhias tiverem o poder de favorecer grupos
de indivíduos, o seu próprio tamanho se tornará também uma fonte de
influência sobre o governo, gerando, assim, uma espécie extremamente
indesejável de poder. Veremos adiante que só se pode evitar _essa influência, muito mais grave quando exercida por grupos organizados do
que pela maior das empresas individuais, privando o governo do poder
de favorecer grupos particulares.
Por fim, devemos mencionar outro caso em que o simples tamanho
de uma empresa gera inegavelmente uma situação bastante indesejável:
é o que ocorre quando o governo, em razão das conseqUências que o fato gera, não pode permitir que uma grande empresa vá à falência. Peio
menos na medida em que a expectativa de que as grandes empresas serão, portanto, protegidas fizer com que o investimento nelas se afigure
menos arriscado do que em empresas menores, ela gerará uma das vantagens 'artificiais' associadas às empresas de grande porte, sem base
num melhor desempenho, e que a política deveria eliminar. Parece claro que só é possível fazer isso privando efetivamente o governo do poder de conceder essa proteção, pois, enquanto o possuir, será vulnerável à pressão.
O principal aspecto a lembrar, em geral obscurecido pelas atuais dis9Jsto foi reiteradamente enfatizado por Milton Friedman; ver, por exemplo, seu Capitalism and Freedom (Chicago, 1%2}.

I
I

r

88

Direito, legislação e liberdade

cussões sobre o monopólio, é que o que é pernicioso não é o monopólio
tal, mas apenas o imP.,dimento da concorrência. Ambos est®-Jonge de ser uma coisa só e é preciso repetir que um monopólio baseado excltÍSivamente num melhor desempenho é de todo louvável mesmo que o monopolistacmantenha os preços num nível em que pode
obter grandes lucros, limitando-os apenas o suficiente para impossibilitanqpe'Outros o suplantem. numac. concorrência, em virtude do fato de
contiituat,utilizando.um,menor, volume. de recursos do que outros utilizariamse:produziSSenl a. mesma. quantidade da produto. Tampouco é
legítimo prel!:nder, que· um• monopolista como esse tei:n a obrigação morai'decvender seu· proouto• tão barato quanto o permita a obtenção de
umJucro 'noJimal'- do mesmo. modo que não se pode atribuir às pessoascem,geral· a obrigação· moral de trabalhar com a maior intensidade
possível, ou vender um objeto raro por um lucro moderado. Assim como ninguém cogita de criticar o preço 'monopólico' da habilidade singular de um artista ou de um cirurgião, assim também não há nada de
condenável no lucro 'monopólico' de uma empresa capaz de produzir a
preços mais baixos que os de qualquer outra.
O fato de o erro moral residir não no monopólio mas apenas no impedimento da concorrência (todo impedimento, quer conduza ou não
ao monopólio) deveria ser especialmente lembrado por aqueles 'neoliberais' que se sentem obrigados a dar provas de sua imparcialidade atacando todo monopólio empresarial assim como os monopólios de mãode-obra, esquecendo que grande parte do monopólio empresarial resulta de um melhor desempenho, ao passo que todo monopólio sindical é
fruto da supressão coercitiva da concorrência. Quando se baseia em semelhante impedimento da concorrência, o monopólio empresarial torna-se tão reprovável quanto o sindical, deve ser igualmente impedido e
requer medidas enérgicas. Mas nem a existência do monopólio nem o
tamanho da empresa são por si mesmos condenâveis em bases econõmicas ou morais, e tampouco comparâveis a quaisquer atos destinados a
impedir a concorrência.
e~anto

Quando o monopótio se toma pernicioso
Omitimos aqui, deliberadamente, uma situação típica em que se é obrigado a reconhecer que os monopólios tendem a se formar -aquela em
que os recursos são escassos ou esgotâveis, como os depósitos de certos
minérios, etc. O motivo da omissão é o fato de que ela gera problemas
demasiado complexos para ser abordados a contento numa rápida anâlise. Queremos apenas ressaltar que também nesse caso, o único em que
a formação de um monopólio ú!lvez seja inevitável, não está de modo
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algum demonstrado que o monopólio é pernicioso, uma vez que renderá apenas a distribuir por um período mais longo a exploração do recurso em pauta, mas não a ocasionar uma recusa permanente de bens ou
serviços à custa da produção total.
Pode-se dizer, em geral, que o pernicioso não é a existência de monopólios resuh:antes de uma maior eficiência ou do controle de determinados recursos limitados, mas a capacidade que têm alguns deles de
proteger e preservar sua posição após o desaparecimento daquilo que
deu origem a sua superioridade. A principal razão disso é serem esses
monopólios capazes de exercer seu poder não só sobre os preços que cobram uniformemente de todos, mas sobre os que podem cobrar de determinados clientes. Tal poder sobre o que cobrarão de determinados
clientes, ou poder de disc~iminação, pode ser usado de múltiplas maneiras para influenciar a conduta destes no mercado e, em particular, para
dissuadir ou influenciar, de qualquer outra maneira, concorrentes
potenciais.
Taivez não haja grande exagero em dizer que quase todo poder realmente nocivo de monopólios não privilegiados é fruto desse poder de
discriminar, visto que, afora a.violência; só ele lhes permite influir sobre concorrentes potenciais. Enquanto um monopolista mantém sua
posição por oferecer a todos condições melhores que as que outros podem oferecer, mesmo que essas condições não sejam tão favoráveis
quanto as que poderia oferecer, todos são beneficiados por sua existência. Mas se, em decorrência de ser ele capaz de servir à maioria das pessoas em melhores condições que qualquer outro, nenhuma outra firma
se dispuser a fornecer o produto em questão. todos a quem se recusar a
atender naquelas condições não terão formas alternativas de satisfazer
as próprias necessidades. Conquanto a maioria das pessoas possa ainda
estar sendo beneficiada pela existência desse monopolista, qualquer
uma delas está sujeita a ficar à sua mercê na medida em que a natureza
do produto ou serviço permite a discriminação dirigida e na medida em
que o monopolista decide praticá-la para impor ao comprador, em alguns casos, uma conduta que lhe convenha. Em particular, ele pode
usar esse poder para impedir o aparecimento de um possível concorrente, oferecendo condições especialmente vantajosas apenas aos consumidores da região definida onde um novo concorrente teria condições de
começar a competir.
Impedir esse uso da discriminação é especialmente difícil porque,
muitas vezes, a prática de certas formas de discriminação por um mo·
nopolista é desejável. Jã mencionamos que há uma situação em que um
monopolista tem condições de prestar melhores serviços precisamente
por ser ele monopolista. É o que ocorre quando sua capacidade de discriminar entre diferentes usuários de seu produto lhe permite cobrir a
maior parte de seus custos fixos com o que cobra daqueles que podem
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p_.agar um preço relativamente maior, vendendo então aos demais a preçps:J!Guco superiores aos custos variáveis. Em setores como o dos transn»rtes:e o dos serviços públicos, deve-se pelo menos admitir que alguns
désses.:serviçoo talvez não pudessem ser prestados de maneira rentável,
não:fosse-a possibilidade de discriminar conferida pelo monopólio.
O:problema não pode, portanto, ser resolvido mediante a imposi~o; .a todos os monopolistas, da obrigação de servir igualmente a todos
os:clientes. Contudo, como pode ser utilizado para a coação de pessoas
ou: firmas e tende a ser empregado para uma condenável restrição da
concorrêncía, o poder de discriminação do monopolista qeve, evidentemente, ser limitado. por normas de conduta apropriadas. Ainda que não
fàsse desejável tornar ilegal toda discriminação, dever-se-ia, sem dúvida; proibir a discriminação dirigida, destinada a impor determinado
comportamento no mercado. É duvidoso, entreianto, que isso pudesse

ser satisfatoriamente alcançado

tornando~se

a discriminação uma

transgressão passível de pena, em vez de simples base para uma ação indenizatória. O conhecimento necessário, nesse caso, para coroar de êxito a ação judicial não é do tipo que as autoridades costumam possuir.

O problelllll da leglsl:ição contra os monopólios

Parece mais promissor dar aos concorrentes potenciais um direito a
igual tratamento sempre que a discriminação não tiver outra justificativa que não o desejo de impor determinado comportamento no mercado, oferecendo um estimulo à ação reparatória desse direito na forma
de múltiplas indenizações a serem pagas a todos que se julguem vítimas
de discriminação injustificada. Assim, encarregar os concorrentes potenciais de vigiar o monopolista e dar-lhes um remédio contra a prática
da discriminação nos preços seria provavelmente uma forma mais proc
missora de controlar essas práticas do que atribuir a aplicação das leis a
uma autoridade fiscalizadora. Sobretudo se a lei autorizasse explicitamente que, em vez de honoràrios e despesas processuais, parte das inde'nizações fosse cobrada pelos advogados que movem essas ações, sem
dúVida logo surgiriam consultores jurídicos especializados que, vistQ
toda a sua atividade consistir em tais processos, não se deixariam inibir
pelo receio de ofender as grandes empresas.
Em grande parte, o mesmo se aplica à situação em que se tem não
um único monopolista, mas pequenos grupos de frrmas que aluam em
conjunto para controlar o mercado. Em regra geral, se considera neces- ·
sário proibir essas associações monopólicas, ou cartéis, sujeitando-as a
penalidades. O exemplo dado nos EUA pelo artigo primeiro do Sherman Act, de 1890, foi amplamente imitado. Ao que tudo indica, o dis-
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positivo dessa Lei foi, aliás, admiravelmente bem-sucedido em impor
ao mundo dos negócíos a idéia de que acordos explícitos com o objerivo
de restringir a concorrência são indecorosos. Não tenho dúvida alguma
de que semeih.ante proibição genérica de todo cartel, se coerentemente
posta em prática, seria preferível a qualquer poder discricionário atribuído a autoridades com a simples finalidade de impedir 'abusos'. Essa
última forma dá margem à distinção entre bons e maus monopólios e,
via de regra, ieva os governos a se empenharem mais em proteger os
bons monopólios do que em combater os maus. Não há por que se acreditar que alguma organização monop6lica mereça ser protegida contra
uma concorrência ameaçadora, havendo, por outro lado, boas razões
para se acreditar que algumas associações de empresas inteiramente espontâneas, não baseadas em coação, são nào só não nerniciosas mas
também, na realidade, benéficas. Ao que tudo indica, é impossível pôr
em prática uma proibição acompanhada de penalidades sem um poder
discricionário de conceder isenções, ou de impor aos tribunais a árdua
tarefa de decidir se determinado contrato é ou não do interesse público.
Mesmo nos EUA, sob o Sherman Act e suas múltiplas emendas e suplementos, criou~se com isso uma situação em que se tornou possível dizer; 'a alguns empresários, a lei diz que não devem baixar os preços; a
outros, que não os devem elevar; a outros ainda, que é ruim fixar preços iguais' 10 • A mim me parece, portarno, que uma terceira alternativa,
menos abrangente que a proibição acompanhada de penalidades, mas
de caráter mais geral que a fiscalização discricionári-a para impedir abusos, seria, ao mesmo tempo, mais eficaz e mais compatível com o·-esta~
do de direito. Ela consistiria em declarar sem validade e não passível de
execução legal todo acordo que implique restrição da livre concorrência, sem nenhuma exceção, e em impedir qualquer tentativa de impor
esse acordo pela discriminação dirigida ou coisa semelhante, conferindo aos que sofrem tais pressões o direito de exigir indenizações múltiplas, tal como se sugeriu acima.
Não precisamos discutir mais uma vez a falsa idéia de que isso infringiria o princípio da liberdadé contratuaL Esta, como qualquer outra forma de liberdade, significa apenas que as espécies de contrato exeqüíveis nos tribunais dependem somente das normas jurídicas gerais,
não da prévia aprovação do conteúdo específico de um contrato pela
autoridade. Muitas espécies de contrato, como os de jogos de azar, ou
os que envolvem propósitos imorais, ou os de serviço vitalício, são há
muito consideradas sem validade e não executáveis. Não há por que
não fazer o mesmo com todos os contratos que envolvem a restrição da
livre concorrência, e não considerar toda tentativa de obrigar uma pes~
soa, mediante a ameaça da recusa de serviços usuais, a se conformar a
10W. L. Letwin, Law and Economic Policy in America (No\'a Iorque, 1965), página 281.
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certas:normas de conduta, uma interferência injustificada em seu domínió:p,rivado, interferência que lhe dá direito a uma indenização. A solu~'wáticade óiOsso problema pode ser muito facílítada pela necessidad~que'Surgirá, como veremos adiante, de impor ao poder das 'pessoas
j_iuidicast•(emp~esas e ou~as organizaç,ões formais. ou. informais) limites:esP,eciàis não: pertinentes: às pessoas físicas.
uniaJegislaç.ão. (;Om obi!'.ti:~<os assim modestos parece-!lle' prometer
resultados·,ffiais.signifli:ati:I<O'i porque é possível aplká-la universalmente;,sem exceções,, ao passo queoas. tentativas mais ambiciosas. são, via de
re!l!'a, mutiladas poJ> tal número de exceções que nem sequer se aproximam da eficácia que teria a aplicação _geral de uma norma menos
abrangente - . para não mencionar o poder discricionário absolutamente-indesejável que, no primeiro sistema, dá ao governo a condição de
determinar o caráter da atividade econõmica.
Provavelmente nada ilustra melhor o fracasso da tentativa mais ambiciosa do que a lei contra a restrição da concorrência da República Federal da Alemanha". Ela começa com um dispositivo de alcance geral
que, exatamente no sentido que sugerimos, declara sem validade todo
acordo que implique restrição da concorrência. Mas, após fazer também desses acordos uma transgressão sujeita a punições, termina por
abrir tantas brechas na norma geral com e:tceções que eximem por completo várias modalidades de contrato ou dão a autoridades poderes discricionários de autorizá-los, restringindo, em última análise, a aplicação da lei a um setor tão limitado da economia, que o conjunto perde
grande parte de sua força. A maior parte, senão a totalidade dessas exceções, teria sido desnecessária se a lei se tivesse limitado ao que estabeleceu no parãgrafo primeiro, sem acrescentar, à declaração da nulidade
dos acordos que acarretam restrição da livre concorrência, uma proibição reforçada por punição.
Visto que existem indubitavelmente os mais variados acordos sobre
os padrões, etc., a serem aplicados aos contratos- a menos que outras
condições tenham sido estabelecidas por acordo explicito em situaçoes
específicas - , todos benéficos desde que sejam voluntariamente aceitos
· e nenhuma pressão possa ser exercida sobre os que julgam conveniente
deSviar-se deles, toda proibição cabal desses acordos seria perniciosa. A
fiXação, tanto em relação aos tipos de produto como em relação aos
termos do contrato, de normas cuja observância em condições normais
fosse do interesse da maioria tornaria possíveis consideráveis reduções
de custos. Nesses casos, contudo, a aquiescência será fruto não tanto
do caráter obrigatório da norma como do fato de ser conveniente para
o individuo segnir uma prática padronizada já estabelecida. O controle
necessário a fim de que esses acordos relativos a padrOes não se tomem
liA Gesett gegen Wettbewerbsbeschrilnkungen de 21 de julho de 1957.
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obstrutivas será assegurado dando-se a qualquer firma individual a permissão expiídta de se afastar da norma ao firmar contratos, sempre que
isso for conveniente às duas partes contratantes.
.~~1tes de encerrar este assunto, poderíamos acrescentar algumas palavras sobre a atitude estranhamente contraditória da maioria dos governos perante o monopólio. Embora nos últimos tempos tenham em
geral procurado controlar os monopólios na produção e distribuição de
bens manufaturados, tendo muitas vezes aplicado a .esses setores padrões demasiado rigorosos, por outro lado têm favorecido deliberadamente ou utilizado o monopólio como instrumento de sua política em
setor~ bem mais amplos, como o dos transportes, dos serviços públicos, Go tíabalho, da agricultura e, em muitos países, também o das fi~
nanças. Aiém disso, na maioria das vezes, a legislação anticartel ou antitrus--;.e teve em mira a associação de algumas grandes empresas, raramente investindo contra as práticas restritivas dos grandes grupos de
empresas menores organízados em associações de classe, etc. Se a isso
acrescentarmos o grau em que os monopólios foram favorecidos com
tarifas aduaneiras, patentes industriais, certos aspectos do direito empresa..-ial e os princípios de tributação, torna-se plausível perguntar se o
monopólio teria alguma vez chegado a constituir um problema tão grave se o governo tive.sse simplesmente evitado favorecê-lo. Apesar de estar convencido de que uma das finalidades do aperfeiçoamento do direito deveria ser a redução do poder das pessoas sobre o comportamento de outras no mercado, e de que isso surtiria alguns efeitos benéficos,
não me parece que a importância disso se compare àquilo que poderia
ser alcançado se o governo se abstivesse de favorecer o monopólio por
meio de normas discriminatórias ou medidas politicas.

A ameaÇl! Illl!ior não é o egoísmo individual, mas sim o grupal
Conquanto a indignação pública e, por conseguinte, também a legislação se tenham voltado quase exclusivamente contra as ações egoístas de
monopolistas individuais, ou de algumas empresas proeminentes agindo em conjunto, o que ameaça, acima de tudo, destruir a ordem de
mercado não é a ação egoísta de firmas isoladas, mas o egoísmo de grupos organizados. Estes conquistaram seu poder, em grande parte, por
meio do auxílio que receberam do governo para suprimir as manifestações de egoísmo individual que teriam imposto limites à sua ação. O
grau de obstrução ao funcionamento da ordem de mercado que ameaça
torná-la cada vez mais inoperante decorre não tanto do surgimento de
grandes unidades produtoras como da organização deliberadamente incentivada de unidades produtoras com vistas a interesses coletivos. O
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quecbloqueia cada vez mais a atuação das forças espontâneas do mercad.à.niill é o cme o rníblico tem em mente quando se queixa dos monopów
ii±$;:,1?.::!29 g_:;.- ubk;i1.3.s associações de classe e os sindicatos das diversas
ca.tegorias de iraballu•dores. Eles atuam fundamentalmente por meio
ruq:;ressfl,o que podem exercer sobre o governo com o objetivo de forçálira 'regular' o m;;rq;do em seu. b<;neficio.
É lamentável que, Rela primeira vez, esses problemas se tenham
agravado, no caso~ d~s sindicatos de trabalbadores, num período em
que uma solidariedade generalizada para com seus objetivos redundou
natolerânci<~de.m~todos que por certo não poderiam ser franqueados a
todos. e_ q.ue-, m~-Q: no setor de mão-de-obra, precisarão ser restringidns~. ain0â que a. ~'ª~iOria dos trabalhadores tenha passado a considerálos direitos arduamente conquistados e sagrados. Basta indagare que
conseqüências adviriam do emprego dos mesmos métodos para ftns políticos em vez de econômicos (emprego que por vezes já está sendo feito), para se perceber que eles são incompatíveis com a preservação do
que entendemos por uma sociedade livre.
A própria expressão 'liberdade de organização', consagrada por seu
uso como grito de guerra não só pelos sindicatos de trabalbadores, mas
também pelas organizações políticas indispensáveis ao governo democrático, contém implicações que conflitam com o estado de direito em
que se fundamenta uma sociedade livre. Qualquer controle dessas atividades por meio de uma fiscalização discricionária a cargo do governo
seria, sem dúvida, incompativel com um sistema livre. Mas o lema 'liberdade de organização', assim como 'lioordade de contrato', não deveria ser cinterpretado como significando que as atividades das organizações não devem ser sujeitas a normas que restrinjam seus métodos,
ou mesmo que a ação coletiva das organizações não deve ser limitada
por normas não aplicáveis às pessoas físicas. Os novos poderes gerados
pelo aperfeiçoamento das técnicas organizacionais e pela prerrogativa
que as leis atuais conferem às organizações provavelmente e.'Cigirão o
estabelecimento, por meio cde normas gerais, de limites muito mais estreitos que os que se julgou necessãrio impor, por lei, às ações das pessoas rJSicas.
c
· É fácil compreender por que, para o individuo fraco, talvez seja
confortador fazer parte de um grupo organizado que congrega pessoas
com objetivos comuns e que, enquanto grupo organizado, é mais forte
que o mais forte dos individuas. Mas é ilusão acreditar que esse individuo se beneficiaria, ou que a maioria em geral se beneficiaria à custa da
minoria se todos os interesses fossem organizados da mesma forma. O
efeito de tal organização sobre a sociedade como um todo seria não o
de reduzir o poder, mas o de tomá-lo mais opressivo. Ainda que os gru,
pos poss!III!, nesse caso, exercer maior influência que os individuas, pequenos grupos talvez fossem ainda mais poderosos do que grandes gru-
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pos simplesmente por serem mais fáceis de se organizar ou oor ser o
conjunto de sua produção mais indispensável que o conjunto da produção de grupos maiOres. E mesmo que o indivíduo promova seu mais importante in_te~esse pessoal ao ingressar numa associação, esse interesse
pessoal mais Importame e organizável pode ser-lhe menos relevante que
a som~ de todos os seus outros interesses, que serão violados por outras
orgamzaçOes e que ele próprio não terá condições de defender associando-se a um número correspondente de organizações.
A valorização e o respeito que cercam os organismos coletivos nascem da crença compreensível, embora equivocada, de que quanto mais
numeroso for um grupo, mais seus interesses corresponderão ao interesse de todos. O termo 'coletivo' foi envolvido com o mesmo halo de
apr?vação inspirado pelo termo 'social'. Mas os interesses coletivos dos
vános grupos, longe de ser os mais próximos dos interesses do coniunto
da socied~de, são os que deles mais se afastam. Enquanto é lícit,; afirmar, em lmhas geraJs, que o egoísmo individual induzirá o indivíduo o
n:ais das vezes, a agir de maneira propícia à preservação da ordem esp;n.
ta.t'lea da soctedade. o egoísmo de um grupo fechado ou o desejo de seus
me?1_bro~ de constituir um grupo fechado seião sempre contrários ao verdacteiro mteresse comum dos membros de uma Grande Sociedade12.
Isso é o que já tinha sido claramente revelado pela economia clássica
e. que a moderna teoria marginalista expressou de forma mais satisfaróna. O valor do serviço prestado por um indivíduo aos membros da socieda~e é sempre apenas o valor relativo às últimas adições (ou adições
margtr1rus) que ele faz a todos os serviços daquele gênero; e, para que
um membro qualquer da sociedade, ao retirar sua parcela do conjunto
de produtos e serviços, deixe para os demais o máximo possível, é preciso que não os grupos enquanto tais, mas os indivíduos singulares que os
compõem, por meio do livre trânsito entre os grupos, estejam empe~hados em aumentar os próprios rendimentos tanto quanto possível. o
~ter~se comum dos membros de um grupo organizado será, por outro
~do? faze: c?m <:JUe o valor de seus serviços corresponda não à impor.
~cta do u.ltimo mcreme?to, mas à importância que tem, para os usuános, o conJunto dos serviços que presta. Os produtores de alimento ou
os fornecedores de_ energia elétrica, de transportes ou de serviços médicos, etc., terão assun por objetivo usar seu poder conjunto de determinar o volume desses serviços a fim de obter um preço muito superior ao
que os consumidores se disporiam a pagar pelo último incremento. Não
há relaçã~ necessãria entre a importância de um determinado gênero de
mercadona ou servtço em geral e a do último incremento que ainda é
fornecido. Se a obtenção de alimento é essencial para a sobrevivência,
Sobre tud~ isso e as q~estões abordadas nos parágrafos seguin[es, ver Mancur Olson,
Jr, The LogJc of Collecllve Acrion (Harvard University Press, 1933).
12
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isso não significa que a última adição à oferta de alimentos seja tamb'ém mais importante que a produção de uma quantidade adicional de
um artigo sftpérfluo, ou que a produção de alimentos deva ser melhor
remunerada que a de artigos cuja existência é, sem dúvida, muito menos importante que a disponibilidade de alimentos.
O interesse especial dos r,esponsáveis pelo. fOrnecimento de alimentos, eletricida.<le, transpQrte ou; seooços médicos está, contudo, em serem remunera;iQ».Ilão de: acordo-com o valor marginal do gênero de serviços que prl!S.tam•. mas de ac.ordo- com o. valor que tem, para os usuários, a-ofertatPJal!dosserviÇ.os:em,questão. A opinião pública, que continua-a-encar.~ o pr,oblema do ponto de vista da importância desse gênero de serviÇO c.oima tal, tende por isso a apoiar essas reivindicações,
viSto que,_ a, seu- ver; a. remuneração deveria corresponder à importância
absoluta da, mercadoria em questão. Só pelos esforços de produtores
mruginais ~-que podem ganhar a •ida prestando seus serviços por preço muito inferior ao que os consumidores se disporiam a pagar se a
oferta total fosse menor - é que pode haver abundânia e melhores
oportunidades para todos. Por outro lado, os interesses co!etivos dos
grupos organizados serão sempre opostos a esse interesse geral e procurarão impedir que os produtores marginais contribuam com cotas adi-.
cionais para a oferta global.
Por consegninte, qualquer controle exercido pelas associações de classe ou grupos profissionais sobre o montante total de bens ou serviços a
serem fornecidos será sempre contrário ao verdadeiro interesse geral da
sociedade, ao passo que os interesses egoístas dos indivíduos, via de regra. os impelirão a fazer essas contribuições marginais cujos custos corresponderão, aproximadamente, ao preço pelo qual podem ser vendidas.
É equivoco total pensar que uma barganha entre grupos, aos quais
se associassem os produtores e os consumidores de cada uma das diferentes mercadorias ou serviços, respectivamente, promoveria um 'estado de coisas que garantisse a eficiência- da produção ou uma distribuição que se af~gurasse justa de qualquer ponto de vista.-Ainda que todos
os diversos interesses (ou mesmo todos os interesses 'relevantes') pudes. sem ser organizados (o que, conforme veremos,- não é verdade), a forma de equilíbrio estabelecido entre as forças dos diferentes grupos organizados - esperado por alguns como o resultado necessário ou até
desejâvel da evolução dos acontecimentos que jâ se vem processando há
algum tempo - produziria, na realidade, uma estrutura que, como se
poderia demonstrar, é irracional, ineficiente e injusta ao extremo, à luz.
de qualquer prova de justiça que exija o mesmo tratamento para todos
segundo as mesmas normas.
A razão decisiva disso é que, nas negociações entre grupos organizados, os interesses dos que realizam os necessários ajustes às mudanças
que se verificam, a saber, aqueles que poderiam melhorar sua situação
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deslocando-se de um grupo para outro, são sistematicamente ignorados. No que diz respeito ao grupo para o qual desejam transferir-se, o
principal objetivo deste será mantê-los afastados. Já os grupos que pretendem abandonar não terão motivos para favorecer seu ingresso no
que será, muitas vezes, uma grande variedadedeoutros grupos. Assim,
num sistema em que as organizações dos produtores já estabelecidos
dos vários bens e serviços determinam preços e quantidades a serem
produzidas, os que realizam permanente ajustamento às mudanças serão impedidos de influenciar os acontecimentos. Ao contrário do que
presume o argumento em defesa dos vários sistemas sindicalistas ou
corporativistas, não é verdade que o interesse de qualquer produtor está
estreitamente vinculado ao interesse de todos os demais produtores dos
mesmos bens. Pode ser muito mais importante para alguns produtores
a possibilidade de se transferir para outro grupo_, e esses deslocamentos
são, sem dúvida, fundamentais para a preservação da ordem global.
Contudo, essas mudanças, possíveis num mercado livre, são justamente
aquelas que os acordos entre grupos organizados pretenderão impedir.
Os produtores organizados de determinados produtos ou serviços
procurarão, em geral, justificar essas políticas de exclusão sob a aiegação de que ainda são capazes de satisfazer toda a demanda e que, se e
quando já não conseguirem fazê-lo, estarão plenamente dispostos a
permitir que outros ingressem no mesmo ramo de atividades. O que não
dizem é que isso significa apenas que são capazes de satisfazer a demanda aos preços vigentes, que lhes proporcionam lucros que consideram
satisfatórios. O desejável, no entanto, é que a demanda seja satisfeita
aos preços mais baixos que outros poderiam ter condições de oferecer
-deixando aos que agora estão no ramo talvez apenas um rendimento
que refletirá o fato de que sua habilidade já não é escassa ou seu equipamento já não é moderno. Em particular, embora devesse ser tão lucrativa para os que já estão estabelecidos no ramo quanto o é para todo
novo produtor, a introdução de aperfeiçoamentos técnicos envolverá
riscos para os primeiros e, muitas vezes, uma necessidade de levantar
capital externo que perturbará sua confortável posição estabelecida e
não parecerá vantajosa a menos que a posição atual esteja ameaçada
pelos que se encontram insatisfeitos com as suas próprias posições. Deixar que os produtores estabelecidos decidam quando deve ser permiliôo
o ingresso de novos elementos redundaria, em geral, na simples manutenção do status quo.
Mesmo numa sociedade em que todos os diferentes interesses estivessem organizados na forma de grupos isolados e fechados, isso só
acarretaria, pois, a cristalização da estrutura existente e, por conseguin·
te, um declínio gradual da economia à medida que ela se tornasse cada
vez menos ajustada às novas condições. Não é verdade, portanto, que
semelhante sistema só seria insatisfatório e injusto na medida em que
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todos os grupos não estivessem igualmente organizados. E por isso estl!!lC'eQ\livocados os autores, como G. M;Tdal e J. K. Galbraith", que
acreditam queoas falhas no sistema aluai são simples falhas transitórias,
superáveis quando esse processo de organização se completar. O que
aiilda.'confere viabilidade à maioria das economias ocidentais é o fato
deea:organizaçã:Qo de interesses ser apenas parcial e. incompleta. Caso. estivesse concluída·, produzir-se-ia, entre esses grupos organizados,. um
iinpasse.que daria lugar a uma estrutura econômica absolutamente rígida. e que não poderia ser rompida por nerthum acordo entre os grupos
estabelecidos,.mas unicamente pela força de um poder ditatorial.

As-conseqüências da determinação politica dos rendimentos
dOs diferentes grupos
O interesse comum a todos os membros de uma sociedade não é a soma
dos interesses comuns dos membros dos grupos estabelecidos de produtores, mas apenas o interesse pela contínua adaptação a condições em
transformação, que determinados grupos sempre julgarão de sua conveniência impedir. O interesse dos produtores organizados é sempre antagônico, portanto, ao único interesse pennanen!e de todos os membros individuais da sociedade, ou seja, o interesse pela contínua adaptação a mudanças imprevisíveis, necessária até para a simples manutenção do nível de produção já alcançado (cf. capítulos 8 e 10). O interesse
dos produtores organizados consiste sempre em impedir o ingresso de
outros que querem participar de sua prosperidade, ou em evitar a própria exclusão de seu grupo pelos produtores mais eficientes quando
houver declinío da demanda. Com isso, impedir-se-ão todas as decisões
estritamente econômicas, isto é, todos os novos ajustamentos a circunstâncias não previstas. A viabilidade de uma sociedade depende, entre,
tanto, da realização normal e continua dessas mudanças graduais e de
seu não entrave por obstáculos só removíveis pelo acúmulo de pressão.
Todos os beneficias que obtemos da ordem espontânea do mercado decorrem dessas mudanças e só se manterão enquanto estas puderem
prosseguir. Mas toda mudança desse gênero serã prejudicial a algups
grupos organizados; e a preservação da ordem de mercado dependerá,
por conseguinte, de que não seja permitido a esses grupos impedir o que
não for do seu agrado. Sempre é, portanto, do interesse da maioria que
se imponha a alguns a necessidade de fazer algo que lhes desagrada (como mudar de emprego ou aceitar menores rendimentos), e esse interesse
geral só será satisfeito mediante a aceitação do princípio de que toda
ilGunnar Myrdal, An /ntemationa/ Economy (No----a Iorque, 1956), e J. K. Galbraith,
71le A.ff/uent Sociely (Boston, 1969). ·
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pes.soa deve sujeitar-se a mudanças quando circunstâncias que ninguém
tem o poder de controlar determinam que é a ela que se impõe essa necessidade. Esse risco é eie próprio inseparável da ocorrência de mudanças imprevistas; e não temos outra escolha senão permitir que os efeitos
destas incidam, por me1o do mecanismo impessoal do mercado, sobre
os indivíduos de quem o mercado exigirá que façam a mudança ou aceitem uma redução de ganhos ou decidir, por meios arbitrários ou por
uma 1uta pelo poder, a quem deve caber o ânus que, nesse caso, será
maior do que teria sido se tivéssemos permitido que o mercado efetuasse a mudança necessária.
O impasse já criado com a determinação política de preços e salários
por grupos organizados deu lugar, em alguns países, à reivindicação de
uma ~política de distribuição de rendas', destinada a fazer com que a
autoridade, e não o mercado, determine a remuneração dos diferentes
fatores de produção. A reivindicação baseia-se na idéia de que, se os salários e demais rendimentos já não são determinados pelo mercado e
sim pela força política dos grupos org:mizados, faz-se necessária uma
coordenação deliberada- e, em particular, na idéia de que, se quiséssemos executar essa detenninação política no tocante aos salários~ caso
em que ela se tomará IIl2.Í5 visível, só o conseguiria.rnos se um controle
semelhante fosse também exercido sobre todos os demais rendimentos.
Entretanto, o perigo imediato que ensejou a reivindicação de uma
'politica de distribuição de rendas' foi o processo inflacionário produzido pela pressão competitiva para o aumento de todos os rendimentos.
Como forma de refrear esse movimento ascendente de todas as rendas
monetárias, essas 'politicas de distribuição de renda' estavam condenadas ao fracasso. E as politicas inflacionárias com que tentamos hoje superar aquela 'rigidez' não passam de paliativos que, por fim, agravarão
o problema ao invés de resolvê-lo: a razão é que o alívio momentâneo
das dificuldades propiciado por essas politicas permite somente o agravamento da rigidez. Nenhum congelamento de salários e preços é capaz
de alterar o mal-estar básico, e toda tentativa de levar a cabo as necessárias alterações dos preços relativos, mediante decisão da autoridade,
acabará fracassando, não só porque nenhuma autoridade tem meios àe
saber quais são os preços adequados, mas, sobretudo, porque ela deve,
em todas as suas ações, empenhar-se em parecer justa, ainda que as me·
didas requeridas nada tenham a ver com justiça. Conseqüentemente,
todas as medidas de 'politica de distribuição de rendas' ja tomadas sequer se aproximaram da resolução do problema realmente central, o da
restauração do processo que permite aos rendimentos relativos dos diferentes grupos ajustarem-se à mudança das condições; e, ao transformar essa questão em matéria de decisão politica, não fizeram mais que
agravar o problema. Como vimos, o único conteúdo definido que se
pode dar ao conceito de 'justiça social' é o da preservação das posições
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relativas dos diferentes grupos; mas são justamente estas que precisam
setalteradas para que se consiga o ajustamento a novas condições. Se a
mudança só !lllder ser feita por decisão política, a única conseqüência,
viSto_,que não há base para um acordo real, será a crescente rigidez de
todàcacestrutura econômica.
Pm. ter sido a Grã-Bretanha o único grande país que - num momentu:ern .qu~~csct fez nec.essária a completa readaptação da alocação de
seus· recursos _,__se:\(ilJ:numa situação de extrema rigidez, fruto de uma

'

I

esirutura -salar:ia!, de, cleterminação essencialmente política, as dificuldadesresultantes desse· fenômeno passaram a ser chamadas de 'doença inglesa'. Em•mui.t.os outros países, porém, cuja situação não é muito diferente,. métodos semelha.ntes estão sendo hoje aplicados em vão como
furma.de resolver o mesmo gênero de dificuldades.
O que nem todos admitem ainda é que, em nossa sociedade atual, os
verdadeiros exploradores não são capitalistas ou empresários egoístas,
e- seguramente tampouco indivíduos isolados, mas organizações cujo
poder emana do apoio moral emprestado pela ação coletiva e do sentimento de lealdade grupal. É a tendência intrínseca das instituições
atuals ao favorecimento de grupos organizados que dã a esses grupos
uma preponderância artificial sobre as forças do mercado e constitui a
pii.ncipal causa da injustiça real em nossa sociedade, bem como da distorção de sua estrutura económica. Provavelmente se pratica mais injustiça real em nome da lealdade grupal que por quaisquer razões de
egoíSmo individual. Uma vez que reconheçamos que a capacidade de
organização de grupos de influência não tem relação alguma com sua
rele<'ância de qualquer ponto de vista social, e que esses grupos só podem organizar-se efetivamente se tiverem meios de exercer poderes antisociais de coerção, a idéia ingênua de que o controle dos grupos de pressão por um 'poder compensatõrio'H produzirá uma ordem social viável
revela-se simplesmente absurda. Se pelos 'mecanismos reguladores' de
que fala o principal defensor dessas idéias se entende um mecanismo favorável ao estabelecimento de uma ordem benéfica ou racional, os 'poderes compensatórios' certamente não geram semelhante mecanismo.
Toda a concepção de que o poder de grupos de pressão pode ser ou será
neutralizado por um 'poder compensatório' constitui um retrocesso aos
métodos de resolução de conflitos que outrora reinaram entre os indivíduos e dos quais fomos paulatinamente libertados pelo desenvolvimento e a aplicação das normas de conduta justa. A questão do desenvolvimento de normas de conduta justa equivalentes para grupos organizados continua sendo, basicamente, um problema para o futuro e, na sua
resolução, os esforços deverão ter por alvo sobretudo a proteção dos in..... divlduos contra a pressão grupal.
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Grupos organizáveis e não organizáveis

Ao longo à os últimos cinqüenra anos, aproximadamente, a política foi
conduzida pela ideia àominante de que o desenvolvimento de grupos
organizados com o propósito de exercer pressão sobre o governo é inevitável e de que seus efeitos obviamente perniciosos decorrem do fato
de que somente alguns desses grupos já estão assim organizados. Considera-se que essa falha será sanada tão logo todos os grupos importantes
estiverem igualment::= 0rganizados, em condições de contrabalançar-se
uns aos outros. É possível demonstrar a falsidade de ambas as concep·
ções. Em primeiro lugar, só vale a pena pressionar o governo quando
este tem o poder de favorecer interesses particulares, poder que ele só
detém quando está amoíizado a estabelecer e aplicar normas direcionadas e discrimínaiórias. Em segundo lugar, corno demonstra M. Olson
em importante esrudo:5, exceto no caso de grupos relativamente pequenos, a existência de interesses comuns em geral não leva à formação espontânea de uma abrangente organização desses grupos, o que de fato
só ocorreu em circunsr.àncias em que o governo favoreceu positivamente os esforços feitos com o objetivo àe organizar toàos os membros àesses grupos, ou pelo menos tolerou que se usasse de coerção ou de discriminação para promover tai organização. Pode-se demonstrar, contudo, que esses métodos nunca são capazes de criar uma organização
abrangente de todos os grupos relevantes, produzindo sempre uma situação em que os grupos não organizáveis são sacrificados e explorados
pelos grupos organizados.
A demonstração, feita por Olson, de que, primeiro, em geral só grupos relativamente pequenos formam uma organização espontânea; segundo, de que as organizações dos grandes grupos económicos que hoje
controlam o governo em grande parte só puderam constituir-se com a
ajuda do poder desse governo; terceiro, de que é impossível, em tese,
organizar todos os grupos e que, por conseguinte, a organização de determinados grandes grupos, com a ajuda do governo, dá lugar a uma
persistente exploração de grupos não organizados ou não organizáveis,
assume aqui uma relevância fundamental. A esta última categoria parecem pertencer importantes grupos, como os consumidores em geral, os
contribuintes. as mulheres, os idosos e muitos outros que, em conjunto,
formam um contingente significativo da população. Todos eles estão
fadados a sofrer as conseqüências do poder de grupos de pressão
organizados.

~5Man4;Uf

Olson, Jr, op. cit.
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An nesds, mi fifi, quantilla prudentia regitur orbis?
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O malogro do ideal democrático

Já não se pode mais ignorar que um número cada vez maior de homens
sensatos e bem intencionados está pouco a pouco perdendo a fé no que
outrora foi, para eles, o estimulante ideal da democracia.
Isso ocorre simultaneamente a uma constante ampliação do campo a
que é aplicado o principio da democracia, sendo talvez em parte conseqüência dela. Mas as dúvidas crescentes, é claro, não se limitam a esses
abusos óbvios de um ideal político: dizem respeito a seu prórpio cerne.
A maioria dos que se vêem perturbados por sua perda de fé numa esperança que por longo tempo os conduziu mCL~tém-se sabiamente calada.
No entanto, minha apreensão diante dessa situação obriga-me a falar
alto.
Parece-me que a desilusão que tantos experimentam se deve não ao
fracasso do princípio da democracia enquanto tal, mas ao fato de que o
temos posto em prática de maneira errada. É por estar an~íoso para res• Conde Axel Oxenstjerna (1583-1654), em carta escrita ao filho em 1648; 'Não sabes.
meu filho, com quão pouca sabedoria é o mundo governado'?'. Considerando que grande
parte da argumentação que fundamenta a proposta que apresento no próximo capítulo
foi escrita e também parcialmente publicada, e portanto lida por muitos leitores, já há
muito tempo, introduzo aqui um breve apanhado que acredito ter conseguido, muito re-
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gatrurco verdadeiro ideal do descrédito em que está caindo que me empenb.b:em, descobrir que erro cometemos e como poderemos evitar as conseq;;êilcias fuQestas do processo democrático por nós observadas.
R?bvio que, Pa;~ evitar decepção, devemos aproximar-nos de qualQ!ler •deal com esptnto sereno, No caso da democracia, em particular,
nãbxlevemos·.esqu~r: Q1Je· a• pala;aoa. designa exdusivamente um método;~pecífico de g.overno. Originalmente;, signifieava apenas certo procedimento para·se·dlegar·a, deciSões políticas, nada nos informando sobre quais deviam s.er os objelivos.do governo. No. entanto, como o único• método de: mudança, pacífica do governo já deS<:oberto pelos homens, é, ainda.~. precioso e· merece: ser defendido.

Uma democracia de •barganha'
Não é difícil, contudo, entender por que o resultado do processo democrático, em sua forma atual, decepciona amargamente os que acreditavrun n_o princípio de que o governo deveria ser norteado pela opinião da
ma~ona.

Embora alguns proclamem que seja essa a-situação hoje, ela é flagrantemente falsa para que as pessoas observadoras se enganem. Na ,
verdade, nunca, em toda a história, os governos estiveram tão submetidos quanto hoje à necessidade de satisfazer desejos particulares de numerosos grupos de influência. Os críticos da democracia atual gostam
de falar em 'democracia de massa'. Mas; se o governo democrático estiv::sse r~lmente comprometido com as decisões das massas, pouco se tena a ObJet~: A causa das queixas não é o acatamento, pelos governos,
de uma opm1ão comum damaiória, mas o fatodeSefem:~les'obrigados
!i sati_sfazer os difer~tes interesses_ de numerososgr!IJ'OS~CÉ pelo menos
illlagmável, embora 1mprovável, que um governo.. autõcrâtico exerça
um autocontrole; contudo, um governo democrãtici:(ónipotente é simplesmente incapaz de fazê-lo. Se seus poderes ill!d.Slfó' Jiniliados, ele é
abs_ol~tamente _incapazde agir de acordo com as C()n~pç~ cOmuns à
mruona do elenorado. Será obrigado a formar e manter:ímicta·Ullla
maioria por meio da satisfação· das exigências' dii llm!fplúrãlidade de
grupos de pressão, cada um dos quais só concordará:coma-concessão
de beneficias especiais a outros grupos em troca. de igual consideração
para com seus próprios interesses especiais. Essa democracia de barganha nada te~ a ver com os conceitos usados para justificar o princípio
da democraCia.
·
centemente, reaprescntar de fonna mais sucinta os tópicos principais. Trata-se de uma
versão apenas ligeiramente revista de um esboço publicado em Encounter em março de
1978.
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O joguete dos interesses de grupos
Quando falo aqui da necessidade de limitar o governo democrático ou,
mais sucintamente, da necessidade de uma democracia limitada, não
pretendo dizer, é óbvio, que se deveria limitar o setor governamental
democraticamente gerido, mas que todo governo, mormente o democrático, deveria sofrer essa limitação. Isso porque, quando nominalmente onipotente, o governo democrático se torna, em decorrência de
seus poderes ilimitados, muito vulnerável - o joguete de todos os vários interesses que é obrigado a satisfazer para garantir o apoio da
maioria.
Como se criou essa situação?
Por dois séculos, desde o fim da monarquia absoluta até o surgimento da democracia irrestrita, a grande meta do governo constitucional
foi limitar todos os poderes governamentais. Os princípios básicos gradualmente estabelecidos para impedir todo exercício arbitrário do poder foram a separação dos poderes, a soberania ou o estado de direito,
o governo sübmetiào ao direito, a distinção entre o direito público e o
privado e as normas de procedimento judicüll. Todos esses princípios
ajudaram a definir e limitar as condições em que qualquer coerção sobre os inàivíduos era admissível. Considerava-se que só o interesse geral
a justificava. E apenas a coerção de acordo com normas uniformes

aplicáveis igualmente a todos era reputada do interesse geral.
Todos esses importantes princípios liberais foram relegados a segun-

do plano e parcialmente esquecidos quaudo se passou a acreditar que o
controle democrático do governo tornara dispensáveis quaisquer outras

salvaguardas contra o uso arbitrário do poder. O que se verificou foi
não tanto o esquecimento dos velhos princípios, mas o esvaziamento do

significado de seus termos tradicionais por meio da gradual modificação do sentido das palavras-chave neles empregadas. O mais importante desses termos, de que dependia o significado das fórmulas clássicas
de constituição liberaiJ era 'Lei', e todos os velhos princípios perderam
o sentido à medida que o conteúdo dessa palavra foi modificado.

Leis "versus" determinações

Para os fundadOres do constitucionalismo, a palavra 'Lei' tivera um
sentido estrito muito preciso. Somente limitando-se o governo por meio
da lei assim compreendida é que se poderia esperar proteção da liberdade individual. Os filósofos do direito do século XIX definiram-na, afinal, como normas reguladoras da conduta das pessoas com relação às
demais, aplicáveis a um número desconhecido de situações futuras e
contendo proibições que delimitam (sem as especificar, é óbvio) as
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fronteiras do domínio protegido de todas as pessoas e grupos organizadte;: ..t\:o_.::abo de longas discussõest em que os juristas alemães, em par~
iicciàr, tinha;u.,por fim, elaborado esta definição do que chamaram de
'lci .no sentido material', esta acabou sendo subitamente relegada em
virtude de uma objeção que: hoje parecerá quase cômica. Nos termos
dessa defmiçl!.o, as normas de: uma constituiçl!.o não seriam leí no sentic
dirmaterial ..
E evidente que·e$tas nlto·constituem normas de conduta e sim de org;mização governamental e, como. t.odo o direito público, tendem asoffer·freqOentes alterações, ao. passo que o direito privado {e penal) pode
pmdurar,
Aitribuía-se à lei o objetivo de evitar a conduta injusta. Contrapuuna-se a justiça, que dizia respeito a princípios aplicáveis igualmente a
todos, ao conjunto das determinações específicas ou privilégios referentes a indivíduos e grupos particulares. Mas quem acredita ainda hoje,
como James Madison acreditava hã duzentos anos, que a Câmara dos
Deputados não pode fazer nenhuma 'lei que não se aplique totalmente
aos próprios parlamentares e a seus amigos, assim como à grande massa da sociedade'?
O que aconteceu com a aparente vitória do ideal democrático·foi que
o poder de estabelecer leis .e o poder governamental de emitir detern'tinações específicas foram confiados às mesmas assembléias. O efeito
inevitável disso foi permitir à autoridade governamental suprema estabelecer para si mesma as leis que melhor favorecessem a consecuçlj.o de
seus propósitos imediatos. Mas isso significou necessariamente o fim
do princípio do governo submetido à lei. Se era bastante sensato reivindicar que não só a legislação propriamente dita, mas também as medidas de governo fossem determinadas por processos democráticos, a
atribuição de a;nbos os poderes à mesma assembléia (ou assembléias)
implicou, de fato, o retrocesso ao governo com poderes ilimitados. ·
Além disso, invalidou·a convicção original de que uma democracia,·
por estar obrigada a obedecer à maioria, só poderia fazer aquilo que
fosse do interesse geral. Isso seria verdade se se tratasse de um organismo que só pudesse estabelecer leis gerais ou decidir questões de verdadeiro interesse geral. Mas é não apenas falso, como absolutamente impossfvel no que diz respeito a um organismo que tem poderes ilimitados
e precisa utilizà-los para comprar .votos de grupos de pressão e, inclusive, de pequenos grupos ou mesmo de pessoas poderosas. Semelhante
organismo, cuja autoridade não depende de que demonstre sua fé na
justeza das próprias decisões com uma conformidade a normas gerais,
vê-se constantemente na necessidade de recompensar o apoio que lhe
dão os diferentes grupos, por meio da concessão de vantagens especiais.
As 'necessidades políticas' da democracia contemporânea estão longe
de representar as necessidades da maioria!
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Leis e governo arbitrário
A conseqüência dessa evolução não foi meramente o fato de que o governo deixasse de ser subordinado à lei. Ela teve também o efetto de pnvar de seu significado o próprio conceito de lei. O pretenso legislativo já
não se restringia (como John Locke o prescrevera) à formulação de leiS
no sentiào de normas gerais. Tudo que o 'legislativo' decidisse passou a
ser chamado de 'lei', e o órgão já não era chamado de legislativo porque estabelecia leis, e sim 'lei' passou a ser a designação de tudo que
emanasse do 'legislativo'. A consagrada palavra 'lei' perdeu, _assim, seu
antigo significado, convertendo-se na designação das determmações de
um gOverno que os pais do constitucionalismo teriam qualificado de arbitrário. A tarefa de governar transformou-se na principal ocupaç.ão do
'legislativo' e a função de legislar foi a ela subordinada.
o termo 'arbitrãrio' perdeu também seu sentido clássico. A palavr_a
significara 'sem normas' ou algo determinado por uma vontade partJcular e não segundo no;mas reconhecidas. Nesse sentido verdadeiro,
até a decisão de um governante autocrático pode ser legal e a de uma
maioria democrática, inteiramente arbitrária. Mesmo Rousseau, o
principal responsável pela utilizaçl!.o política do infeliz conceito de
'vontade', compreendeu, pelo menos ocasionalment_e, que, pru:a ~er
justa, essa vontade deve ter intenção gerai. Mas a dec~são d~s :rn:::nonas
nas assembléias legislativas contemporâneas não precisa, evid~ntemen
te, ter esse atributo. Tudo é·permitido, desde que aumente o numero de
votos favoráveis às medidas governa..~entais.
·
Um parlamento soberano e onipotente, não.li~i.tado .ao e~ta?eleci
mento de normas gerais, significa governo arb1trano. Pwr amaa, gOverno que não pode, ainda que queira, obedecer a quaisquer princípios,
sendo obrigado a se manter por meio da distribuição de favores especiais a grupos específicos. É, assim, obrigado a comprar sua autoridade
com a discriminação. O Parlamento britânico, que fora o r_nodelo da
maioria das instituições representativas, lamentavelmente mtroauzm
também a idéia da soberania (i. e., onipotência) do parlamento. Mas a
soberania do direito e a soberania de um parlamento ilimitado são incompatíveis. Hoje, contudo, quando Enoch Powell afirma que 'uma
Declaração de Direitos é incompatível com a livre constJtuJção deste
pais', Gallagher apressa-se a afiançar que compreende essa concepçl!.o e
concorda com ela•.
Donde se conclui que os americanos estavam certos dois séculos
!Câmara dos Comuns. l7 de maio de 1977. Na verdade, não haveria necessidade de uma
enumeraç.a.o dos direitos prO!egidos, sendo suficiente impor uma única restrição a todos
os poderes governamentais, vetando-lhes toda coerção excew na imposição da obediência
às leis, tal como anteriormente definidas. Isso abrangeria todos os direitos básicos reconhecidos e muito mais.
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a~rás e que um parlamento todo-poderoso equivale à morte da liberdadédndivídual. Ao que tudo indica, uma constituição livre já não significa:acliberdade jlo indivíduo, mas a permissão à maioria parlamentar parauagir:tão arbitrariamente quanto lhe convenha. Podemos ter ou um
p,mlamento livre ou um povo livre. A liberdade pessoal requer que toda
autoridade seja restringida por princípios duradouros. e aprovados pela
opiirião.. do povo.

D.Octratament"'dltSigual à arbitrariedade
ESsas conseqüên~ias da democracia ilimitada não se revelaram de
imediato,
Por algum tempo, as tradições desenvolvidas no período do constitucionalismo liberal atuaram como um freio à expansão do poder governamental. É óbvio que, sempre que foram imitadas em partes do
mundo onde essas tradições não existiam, semelhantes formas de democracia sucumbiram rápida e invariavelmente. Mas, nos países com
mais longa experiência de governo representativo, as barreiras tradicionais ao uso arbitrário do poder foram minadas, de início, em função de
motivos inteiramente benévolos. Discriminação para auxiliar os menos
afortunados não parecia discriminação. (Mais recentemente, chegamos
a inventar a-absurda expressão 'os menos privilegiados' com o intuito
de ocultar esse fato_) Todavia, para pôr em condições materiais mais
eqUitativas pessoas com inevitáveis diferenças em muitas das circunstâncias das quais depende seu sucesso material, é preciso tratá-las de
forma desigual.
No entanto, o rompimento do princípio de igualdade de tratamento
perante a lei, mesmo a bem da caridade, abriu inevitavelmente as portas
à arbitrariedade. Para disfarçá'la, recorreu-se ao embuste da· fórmula
de 'justiça social'; ninguém sabe ao certo o que significa, mas, por isso
mesmo, funcionou como a varinha de conda.o para derrubar todas as
barreiras que impediam as medidas parciais_ Distribuir gratificações à
custa de outrem que não pode ser facilmente identificado tornou-se a
forma mais atraente de comprar o apoio da maioria. Mas um parlamento ou governo que se converte em instituição de caridade expõe-se a
incontrolável extorsão_ E, em pouco tempo, já não serã mais o
'mérito', mas sim exclusivamente a 'necessidade politica' que determinará os grupos a serem favorecidos à custa da coletividade_
Essa corrupção legalizada ni!.o é culpa dos políticos, que não a p~
dem evitar se desejam conquistar posições que lhes permitam fazer algum bem. Ela se torna uma característica inerente a qualquer sistema
em que o apoio majoritário autoriza medidas especiais para aplacarin-

O malogro do ideal demvcrdricn: un;a ·?capiíulação

109

satisfações. Tanto um legislativo restrito ao estabelecimento de normas
gerais quanto um órgão governaJ"Tiental que só pode usar a coerção para
aplicar normas gerais que não lhe é dado alterar são capazes de resistir a
essa pressão, o que não acontece com uma assembléia onipotente. Privado de todo poder de coerção discricionária, o governo ainda poderia,
evidentemente, discriminar na prestação de serviços - mas isso seria
menos pernicíoso e mais facilmente evitável. Uma vez, porém, que o
governo central não tenha nenhum poder de coagir de modo discriminatório, a maior parte dos ser-iças poderia, e provavelmente deveria,
ser delegada a empresas regionais ou locais que competiriam para atrair
os consumidores, mediante o fornecimento de melhores serviços apreços mais baixos.

A separação dos poderes para impedir o governo com poderes ilimitados
Pare-.:e claro que uma assembléia representativa nominalmente ilimitada (soberana) será cada vez mais- impeliàa a promover uma constante e
irresrrita expansão dos poderes do governo. Parece igualmente claro
que isso só pode ser evitado peta divisão do poder supremo entre duas
diferentes assembléias democra,;camente eleitas, i. e., pela aplicação do
principio da separação dos poderes no mais alto nível.
Essas duas assembléias distintas deveriam ter, sem dúvida, composições diferentes, de tal modo que a assembléia legislativa representasse a

opinião do povo sobre que formas de ação governamental são justas ou
não, e a segunda, a assembléia governamental, fosse guiada pela vontade do povo no tocante às medidas específicas a serem tomadas em con-

formidade com as normas estabelecidas pela primeira. Para esta última
incumbência - que tem sido a principal ocupação dos parlamentos
atuais -,as práticas e organizações parlamentares já se encontram bastante bem .adaptadas, especiaimeme com sua organização em linhas
partidárias, de fato indispensáveis à condução do governo.

Mas não era sem razão que os grandes pensadores políticos do século XVIII, sem exceção, descontiavam profundamente de divisões partidárias num verdadeiro legislativo. É inegável que os atuais parlamentos
são bastante inaptos para a íunção legislativa propriamente dita. Não
têm nem o tempo nem a disposição de espírito necessários para desem-

penhá-la a contento.
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Um modelo constitucional
Em todas as circunstâncias, será proveitoso saber qual é a mais perfeita no
gênero para que, por meio de alterações e inovaçOes tão suaves que não causem
demasiada perturbaçãO â sociedade, possamos ser capazes de wrnar qualquer
constituiçãO ou forma de governo semelhantes a ela tanto quanto possivel.

DAVID HUME•

O falso rumo tomado pelo desenvolvimento
das instituições representativas

.,.,

~

Que podemos fazer hoje para atingir, por meio da experiência adquirida, os objetivos que, há quase duzentos anos, pela primeira vez. na história, os pais da Constituição dos Estados Unidos da América procuraram alcançar mediante uma construção deliberada? Ainda que nossos
objetivos perma11eçam os mesmos, há muita coisa que deveríamos ter
aprendido dessa notável experiência e de suas numerosas imitações. Sabemos hoje por que se frustrou a esperança que nutriam os autores daqueles documentos, de conseguir limitar efetivameme, por intermédio
deles, os poderes do governo. Sua intenção fora, separando o legislativo do executivo, assim como os poderes judiciários, subordinar governo e indivíduos a normas de conduta justa. Dificilmente poderiam prever que, por ficar o legislativo incumbido também da direção do governo, o encargo de formular normas de conduta justa e o de conduzir atividades governamentais especificas para fins específicos acabariam por
se confundir irremediavelmente, deixando o termo lei de significar unicamente normas de conduta universais e uniformes que restrinjam toda
coerção arbitrária. Por conseguinte, jamais levaram a cabo sua inten*David Hume, Essa)''S, Parte II, Ensaio XVI, 'The Idea of a Perfect Commonwealth'.
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~o de separar os poderes. Em seu lugar, criaram nos EUA um sistema
em;Ql'.le o poder de organizar e conduzir o governo, muitas vezes em
prejuízo Q;l eficiência deste, foi dividido entre o executivo principal e
uma assembléia representativa, eleitos um e outra em diferentes ocasiões-,_ com base em diferentes principias e, portanto, muitas vezes em
mútuo desacordo.
·
Vimos q)!e· o de>ei() de· q;t!e tanto o estabelecimento. de normas de
condu(ajusta quanto a condução do governo existente sejam atribuídos

a órgãos reJ!r-esentativos não-iiÍlp!ica necessariamente que ambos os po-deres devam ser confiados ao. mesmo órgão. A possibilidade de uma solu~o diferente para o problema' é de fato sugerida por uma fase anterior do dJ>senvolvimento das instituições representativas. Pelo menos a
princípio; o controle da condução do governo foi efetuado sobretudo
por meio do controle da receita pública. Por uma evolução jpjciada na
O rã-Bretanha já em fins do século XIV, o poder sobre o erário foi progressivamente delegado à Câmara dos Comuns. Quando, no fim do século XVII, a prerrogativa dos Comuns de legislar sobre questões de finanças foi, afinal, definitivamente reconhecida pela Câmara dos Lerdes, esta última, na qualidade de supremo tribunal do pai>, conservou
ainda o controle final do aperfeiçoamento das normas do common law.
O que teria sido mais natural do que ter a Câmara dos Lerdes, ao conceder aos Comuns controle exclusivo sobre a condu~o do governo
existente, reivindicado, em contrapartida, o direito exclusivo de alterar
por lei as normas aplicáveis de conduta justa?
Essa evolução não era realmente possível enquanto a câmara alta representasse uma pequena ciasse privilegiada. Mas, em princípio, a divisão por funções, em vez de uma divisão com base nas diferentes classes
representadas, poderia ter gerado uma situação em queos Comuns obteriam pleno poder sobre o aparelho governarnental e todos os recursos
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materiais postos à disposição deste, mas só poderiam empregar a coerção dentro dos limites das normas estabelecidas pela Câmara dos Lordes. Ao organizar e dirigir o governo propriamente dito, gozariam de
completa liberdade. Para orientar as ações dos funcionários do governo
com relação ao que fosse propriedade do Estado, poderiam fixar as
normas que decidissem. Mas nem eles nem seus servidores poderiam
coagir cidadãos, exceto para compeli-los a obedecer às normas reconhecidas ou estabelecidas pela câmara alta. Nesse caso, teria sido inteiramente lógico que as atividades regulares do governo fossem dirigidas
por um comitê da câmara baixa, ou melhor, de sua maioria. No que diz
respeito aos seus poderes sobre os cidadãos, semelhante governo ficaria
então subordinado por completo a uma lei que não lhe seria dado alterar, no intuito de adequá-la a seus propósitos particulares.
Essa separação de funções teria requerido e produzido. no decorrer
do tempo, urna nítida disrinção entre normas de conduta justa e instruções dadas ao governo. Logo teria posto a nu a necessidade de uma au~
toridade judicial capaz de resolver conflitos entre os dois órgãos representativos, estabelecendo gradualmente, ao fazê-lo, uma distinção cada
vez mais precisa enr.re os dois gêneros de normas; as do direito privado
(e, inclusive, penal) e as do direito público, atualmente confundidas por
serem designadas pelo mesmo termo, 'lei'.
Em vez dessa ciarificação progressiva da distin~o fundamental, a
atribuição de um conjunto de encargos inteira..rnente diversos a um único órgão deu lugar a uma crescente imprecisão do conceito de lei. Vimos que não é fácil traçar essa distinção, tarefa que apresenta problemas intricados até para o pensamento jurídico moderno. Mas não se
trata de tarefa impossível, ainda que uma solução plenamente satisfatória possa exigir maior progresso de nosso intelecto. Foi por meio desse
progresso que se desenvolveu todo o sistema legal.
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sugesta.o para a reestruturação das assembléias representativas já-me ocupa hâ um-lon-
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go periodo e esbocei~a por escrito em várias ocasiOes no passado~- A pritn_eirit_-_foi; acredi~
to, uma palestra intitulada "New Nations and the Problem of Power~ ~--em Listener, n?_ 64,
Londres. 10 de novembro de 1960. Ver também 'LibeJ1ad_ bajo_la_Ley~ em_ __Orientacion
Economica, Caracas, abril de 1962; "Recht, Gesetz· und -Wirtschaftsfreiheit', -Hunderi
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Jahre Industrie- und Handelskammer-z:u Dortmut~d 1863·1963 (Dornnund, 1963; reeditado em Fn:znkfurter Allgemeine Zeitung 112, maio de 1963), e em meus Freiburger Studien (fübingen, 1969); 'The Principies of a Liberal Social Order', /1 Politico, dezembro
de 1966, reeditado em Studies in Philosophy, Politics and Economics (Londres e Chicago, 1967}; 'Die Anschauungen der Mehrheit und die zeilgenõssische Demokratie", Ordo
15/16 (Düsseldorf, 1%3); 'The Constitution of a Liberal State' ,li Politico 31, 1967; The
Confusion of Language in Politica/ Thought (lnstitute of Economic Affairs, Londres,
I~); e Economic Freedom ond Representotive Government (lnstitute of E-eonomic Affairs, Londres, 1973). Estes últimos artigos foram quase todos reeditados em meus New
Studies in Phi/osophy, Politics, Economics and the History of /deas (Londres e Chicago,
1977). A úhima formulação foi publicada em Three Lectures on Democracy, Justice, and
Socialism (Sydney, 1977), já traduzida para o alemão, o espanhol e o português.
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O valor de um modelo de constituição ideal
Admitindo ser possível traçar uma clara distinção entre as duas espécies
de normas que hoje denominamos leis, sua significação ressaltará com
maior nitidez se traçarmos com algum detalhe o tipo de ordenação
constitucional que promoveria uma real separação de poderes entre
dois órgãos·representativos distintos, pela qual a elabora~o de leis em
sentido estrito, bem como o exercício do governo propriamente dito,
seriam democraticamente conduzidos, mas por órgãos diferentes e independentes um do outro. Ao apresentar este esboço, meu intuito não é
propor um esquema constitucional para aplicação imediata. Certamente não é meu desejo que nenhum pais possuidor de uma tradição consti-
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mcional solidamente estabelecida substitua sua constituição por uma
noYa, traÇ~~da nos moldes aqui sugeridos. Mas, afora o fato de que os
principies gerais discutidos nas páginas precedentes ganharão uma forma mais definida se eu esboçar aqui uma constituição que os incorpore,
há mais· duas razoes pela quais parece ser proveitoso fazer esse esboço.
Em -primeir<> lugar, pouqulssim<>s paises do mundo estão na feliz situação de possuir uma sólida tradição constitucional. Na verdade, excetuando-se o mundo de língua inglesa, provavelmente só os pequenos
palses da Europa setentrional e a Suiça têm essas tradições. A maioria
dos outros paises jamais conservou uma constituição por tempo suficiente para que ela se tomasse uma tradição profundamente arraigada.
Ademais, em muitos deles inexiste também a base de tradições e crenças
que, nos paises mais afortunados, conferiu eficácia a constituições que
não enunciavam explicitamente todos os seus pressupostos ou nem sequer existiam sob forma escrita. Isto se aplica ainda mais aos países jovens que, sem uma tradição sequer remotamente assemelhada ao ideal
do estado de direito, há longo tempo esposado pelas nações européias,
adotaram as instituições democráticas· destas últimas sem possuir os
fundamentos de crenças e convicções que pressupunham.
Para que essas tentativas de transplantar a democracia não fracassem, grande parte dessa base de crenças e tradições não escritas, que
por muito tempo restringiram o abuso do pooer majoritário nas democracias bem-sucedidas, precisará ser minuciosamente explicada nos instrumentos de governo formulados para as novas democracias. O fracasso da maior parte dessas tentativas não prova que as concepções básicas da democracia: são inaplicáveis, mas apenas que as instituições específicas que por algum tempo cumpriram razoavelmente bem seu papel no Ocidente pressupõem a aceitação tácita de aíguns outr<>s principies
que até certo ponto eram ali observados, mas que, onde ainda não são reconhecidos, devem fazer parte da constituição escrita da mesma forma
que os demais. Nada nos autoriza a presumir que as formas especificas
de democracia que foram eficazes em nossos países também o serão em
outros. A experiência parece mostrar que isso não ocorre. Há, contudo,
razoes de sobra para se perguntar de que mooo essas concepções tacitamente pressupostaS por n<>ssa m<>dalidade de instituições representativas
pooem ser explicitamente introduzidas nessas constituições.
Em segundo lugar, os princípios incorporados no esquema a seresboçado podem ser pertinentes aos esforços contemporâne<>s de criação
de novas instituições supranacionais. Parece ser cada vez mais forte o
sentimento de que podemos ter esperança de criar uma espécie de direito internacional, mas, ao mesmo tempo, existem dúvidas quanto asaber se poderíamos, ou mesmo deveríam<>s, criar um governo supranacional, além de alguns organism<>s exclusivamente de serviço. Não obstante, se aíguma coisa deve ficar clara é que, para que esses esforços

não malogrem, ou não sejam mais danosos que benéficos, é preciso 9ue
essas instituições supranacionais sejam limitadas por muito tempo a Impedir que governos nacionaís pratiquem a tos prejudiciais a outros paises. sem, contudo~ ter o poder de obrigá-los a fazer coisas específicas. E
compreensível que haja tantas objeções à idéia de se delegar a uma autoridade internacional o poder de dar ordens aos vários governos nacionais, mas o problema poderia ser contornado se essa nova autoridade
ficasse restrita ao estabelecimento de normas gerais que simplesmente
proibissem a prática de certas formas de ação pelos estados-membros
ou seus cidadãos. Para isso, entretanto, precisamos ainda descobrir de
que forma o poder de legislar, tal como o concebiam os que acreditavam na separação dos poderes, pode ser efetivamente separado do poder de governar.

Os princípios básicos
Â clâusula básica de tai constituição teria de declarar que, em tempos
normais e com exceção de certas situações de emergência claramente
definida~, os homens só poderiam ser impedidos de fazer o que desejassem, ou coagidos a fazer determinadas coisas, em coníormidade com as
normas reconhecidas de conduta justa destinadas a delimitar e proteger
o domínio individual de cada um; e que o conjunto aceito dessas normas só poderia ser deliberadamente alterado pelo que chamaremos de
Assembléia Legislativa. Esta, em geral, só teria poder na medida em
que desse provas de sua intenção de ser justa, comprometendo-se a pôr
em prática· normas universais destinadas a se aplicar a um número desconhecido de circunstâncias futuras e sobre cuja aplicação a casos particulares ela já não teria poder. A cláusula básica deveria encerrar uma
definição do que pode ser lei nesse sentido restrito de nomos, o que permitiria a um tribunal decidir se determinada resolução da Assembléia
Legislativa possuía as propriedades formais que fariam dela uma lei
nesse sentido.
Vimos que essa definição não poderia repousar em critérios puramente lógicos, d~vendo necessariamente exigir que as normas se destinem a ser aplicadas a um número indefinido de situações futuras desconhecidas, a favorecer a formação e preservação de uma ordem abstrata
cu los componentes concretos seriam imprevisíveis, mas não a consecu·
çã~ de propósitos concretos específicos, e, por último, a excluir todos
os dispositivos que tivessem por fim afetar principalmente determinsdos indivíduos ou grupos identificáveis, ou que sabidamente o fizessem.
Deveria também reconhecer que, conquanto as alterações do corpo reconhecido de normas de conduta justa fossem prerrogativa da Assembléia
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Legislativa, o corpo inicial dessas normas compreenderia não só produros·;deJegislação anterior como também aquelas concepções ainda não
fórm!llàdas e implfcitas em decisões anteriores, às quais os tribunais deveciám<>bedecer.cabendo-lhes ainda a função de explicitá-las.
Obviamente, a cláusula bàsica não pretenderia def"mir as funções do
governo; ,mas apenas OS• limites de seus poderes coercitivos. Embora restriÍlgiildoos·meios d~tque<>:.gl)verno poderia fazer uso ao prestar serviços
aosscidarlãos, ,não imporia,nenhumJímited.ixeto ao conteúdo dos serviços
l!Ue:ele~poderia prestar. VQ!-.aremos a esta. questi!o ao tratar das funções
to segundo órgão representati'o<o; a Assembléia Governamental.
ESsa cláusula, por si só, cumpriria todas as f'ma!idades da Declara~o··<ieoDireitos tradicional, ec mais ainda. Por conseguinte, tornaria disrenná\tel'qualquer relação à parte de uma série de direítos bàsicos especiaiiq)J'otegidos. Isso se evidencia quando se lembra que nenhum dos
Dtreitos Humanos tradicionais, como a liberdade de expressão, de imPl<!llSa, de religião, de reunião e associação, ou a inviolabilidade de domcllio ou de correspondência, etc., pode ser ou jamais foi direito absolll!l::l, não limitável por normas jurídicas gerais. A liberdade de expressoo. não significa. é claro, que sejamos livres para cZluniar, difamar,
mt.lltir, incitar ao crime, gerar pânico por falso alarma_ .etc., etc. Todos
esoes direitos só são tácita ou explicitamente protegidbs contra restrições 'salvo em conformidade com as !eis'. Essa limitaçãln, porém, como
ficou patente nos tempos modernos, só é significativa e- .:ião priva a prote~o desses direitos de toda eficácia contra o 'legislati\vo' se entendermos por lei não toda resolução regularmente aprovada JPOr urna assembléia representativa, mas somente normas que possam ..,;er qualificadas
de leis no sentido estrito aqui definido.
Não são os direitos básicos tradicionalmente protegidlos pelas Declarações de Direitos os únicos que devem ser protegidos para se evitar o
poder arbitrário, nem é possível enumerar à exaustão t<Oldos os direitos
essenciais que constituem a liberdade individual. Emlbora, como se
mostrou anteriormente, as tentativas de ampliar o comr:eito aos hoje
chamados direitos sociais e eoonõmicos tenham sido ernr<lneas (ver o
Apêndice ao Capítulo 9}, há muitos exercícios imprevismis da liberdade individual tão merecedores de proteção quanto aqueles enumerados
nas várias Declarações de Direitos. Em geral, os d.ixeitoS'<e>;plicítarnente
referidos são os que estiveram especialmente ameaçados "'m determinadas épocas, e em particular os que pareciam requerer protteçã.o para que
o governo democrático fosse possível. Mas distingui-los cmmo especialmente protecgidos sugere que, em outras ãreas, o governu, pode usar de
coerção sem ser limitado por normas gerais.
Foi por isso, na verdade, que os primeiros artífices da: Constituição
~ericaua não quiseram a principio incluir nela uma Declimação de Direitos, e que, quando esta foi acrescentada, a ineficaz e quase esquecida
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Nona Emenda estipulou que 'a enumeração, na Constituição, de certos
direitos não deve ser interpretada como negação ou menosprezo de outros direitos que o povo detém'. A enumeração de determinados direitos como protegidos contra violações 'salvo em conformidade com as
leis' poderia, de fato, dar a entender que, nas demais questões, o legislativo é livre para coibir ou coagir as pessoas sem estar preso a uma norma geral. E a extensão do termo 'iei' a praticamente qualquer resolução
do legislativo privou de sentido, nos últimos tempos, atê essa proteção.
O propósito de uma constituição, entretanto, é justamente impedir que
mesmo o legislativo pratique qualquer restrição ou coerção arbitrária.
E, como o ressaltou com bastante propriedade um renomado jurista
suíç02, as novas possibilidades criadas pelos progressos tecnológicos
podem fazer com que, no futuro, outras liberdades sejam ainda mais
importantes que aquelas protegidas pelos direitos básicos tradicionais.
O que os direitos básicos se destinam a proteger é simplesmente a liberdade individual, entendida como ausência de coerção arbitrária. Para isso a coerção só deve ser usada para fazer cumprir as normas universais de conàuta justa que protegem os domlnios individuais e arrecadar
recursos para custear os serviços prestados pelo governo. E, uma vez
que isso implica que o indivíduo só pode ser coibido em condutas que
possam violar o domínio protegido de outrem, este gozaria de plena Iiherdade, segundo tal dispositivo, em todas as açoes que afetassem apenas seu domínio pessoal ou o de outras pessoas responsáveis que nelas
consentissem, sendo-lhe então assegurada toda a liberdade que a ação
política pode proporcionar. A necessidade de suspender temporariamente essa liberdade quando as instituições destinadas a protegê-la a
longo prazo estão an1eaçadas, ocasião em que se torna necessário participar da ação comum com vistas à finalidade suprema de defendê-las,
ou repelir alguma outra an1eaça comum a toda a sociedade, é uma questão diversa que abordaremos mais tarde.

Os dois órgãos representativos com funções distintas
A idéia de confiar a formulação das normas gerais de conduta justa a
um órgão representativo distinto daquele que tem a seu cargo a função
de governar não é de todo nova. Uma tentativa semelhante foi feita pelos atenienses antigos, quando permitiram apenas à nomothetae, um
órgão à parte, alterar o nomos fundamental'. Como nomos é pratica2Z. Giacometti, Der Freiheitskatolog ais Kodlf/.karion der Freiheit (Zurique, 1955).
3 Cf.

A. R. W. Harris, •Law Making at Athens a! the End of the Fifth Century B. C.',

Journal oj Hel/enic S!udies, 1955, e outras referências aí mencionadas.
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mente o único termo que conservou, ao menos aproximada.1Jlente, o
~cado de normas gerais de conduta justa, e como a pala na nomothlzlae-foi retomada num contexto algo semelhante na Inglaterra do séculó:XYII', eiwvamente por J. S. Mills, será por vezes conveniente usála-para designar aquele órgão puramente legislativo de que cogitavam
os defensores dacsenaração dos poderes e os teóricos do estado de direito; sempre que for necess.ário distingui-la com clareza do segundo órgão:representatiMo, qu~chamaremos de Assembléia Governamental.
É evidente que uma, assembléia legislativa tão característica só possibilitaria um. controle eficaz: das. decisões de um órgão governamental
ig11almente representa<ivo· se- não fosse composta do mesmo modo; na
prática, isso exigiria, obviamente, que as duas assembléias não fossem
eleitas segundo o mesmo processo, ou pelo mesmo período. Se as duas
assembléias fossem apenas incumbidas de tarefas diferentes, mas compostas de proporções aproximadamente iguais de representantes dos
mesmos grupos, e, em especial, dos mesmos partidos, o legislativo provavelmente estabeleceria só as leis de que o órgão governamentai necessitasse para alcançar seus objetivos, como se constituíssem um único
órgão.
As diferentes atribuições exigem também que as diferentes assembléias representem as opiniões dos eleitores sob diferentes aspectOs. Para os objetivos do governo propriamente dito, parece desejável que as
aspirações concretas dos cidadãos por determinados resultados possam
expressar-se, ou, em outras palavras, que seus interesses específicos sejam representados. Assim sendo, não há dúvida de que uma maioria
comprometida com um programa de ação e 'capaz de governar' é necessária à condução do governo. A elaboração de leis propriamente dita, por outro lado, não deveria ser dirigida por interesses mas pela opinião, i. e., pelas concepções sobre que tipo de ação é certo ou errado não como um instrumento para a consecução de fins específicos, mas
como uma norma permanente e independente do efeito sobre determinados indiv!duos ou grupos. Ao escolher os que pareçam mais aptos a
cuidar eficazmente de seus interesses particulares e ao escolher aqueles
a quem pode conf"w a defesa imparcial da justiça, o povo provavelmente elegeria homens muito diversos: a eficiência no primeiro gênero
de tarefa requer qualidades muito diferentes da probidade, da sabedoria e do discernimento essenciais à segunda.
O sistema de eleição periódica de todo o corpo de representantes
presta-se muito bem não só a tomá-los sensíveis aos desejos flutuantes
do eleitorado, mas também a induzi-los a se organizar em partidos e
fazê-los dependentes dos objetivos consensuais de partidos comprome•E. g. Phllip Hunton, A Treatise on Monarchy (Londres, 1643), página 5.
5J.'"S. MiU, Considerations on Representative Govemment (Londres, 1861), Capitulo 5.
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tidos com a defesa de determinados interesses e programas de ação.
Mas, na verdade, compele também o membro individual a se subordinar à disciplina partidária se quiser o apoio do partido para se reeleger.
É absurdo esperar de uma assembléia de representantes incumbida
de cuidar de interesses particulares as qualidades que os teóricos clássicos da democracia esperavam de uma amostra representativa do conjunto do povo. Isso, todavia, não significa que, se tivessem de eleger representantes sem poder para lhes conceder favores particulares, as pessoas não poderiam ser induzidas a corresponder, apontando aqueles
cujo bom senso mais tivessem aprendido a respeitar, sobretudo se a escolha devesse ser feita entre pessoas que já tivessem reputação firmada
nas atividades comuns da vida.
O que se reveia, pois, necessário para o propósito da legislação propriamente dita é uma assembléia de homens e mulheres eleitos em idade
relativamente madura e por períodos razoavelmente longos, como
quinze anos, de modo que nào tivessem de se preocupar com reeleição.
Para que fossem inteiramente independentes de disciplina partidária,
após esse período nào seriam nem reelegíveis nem obrigados a voltar a
ganhar a vida no mercado: teriam um emprego público permanente em
cargos honoríficos mas neutros, como o de juiz leigo, àe tal modo que,
durante seu mandato de legisladores, nem dependeriam de apoio partidário, nem se preocupariam com seu futuro pessoal. Para garanti-lo, só
deveriam ser eleitas pessoas que já se tivessem realizado nas atividades
comuns da vida. Ao mesmo tempo, para evitar que a assembléia tivesse
uma proporção muito alta de gente idosa, talvez fosse sábio valer-se da
experiência expressa no velho dito de que os melhores juizes, de um homem são os homens da sua idade, e pedir aos integrantes de cada grupo
de uma mesma idade que, uma vez na vida - digamos, quando completassem 45 anos de idade - , escolhessem, dentre seus coetâneos, re-,
presentantes para um mandato de quinze anos.
Disso resultaria uma assembléia legislativa de homens e mulheres en~
tre 45 e sessenta anos, cuja décima quinta parte seria renovada anualmente. O conjunto espelharia, por conseguinte, uma parcela da população já experiente e que teria tido oportunidade de adquirir respeitabilidade, mas ainda na força da idade. Deve-se observar em especial que,
embora a população com menos de 45 anos não estivesse representada
em tai assembléia, a idade média de seus membros - 52 anos e meio seria inferior à da maioria dos órgãos representativos existentes, mesmo
que a força da ala mais idosa permanecesse constante por meio da substituição dos que deixassem o cargo por motivo de doença ou morte, o
que, no curso normal dos acontecimentos, se revelaria desnecessârio e
apenas aumentaria a proporção de representantes com pouca experiência na atividade legislativa.
Várias salvaguardas adicionais poderiam ser adotadas para assegu-
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rlll! que essas nomothetae ficassem totalmente imunes à pressão de interesses particulares ou de partidos organizados. Quem jã tivesse participadO: da Ass-embléia Governamental ou de organizações partidãrias podédà,ser declarado inelegível para a Assembléia Legislativa. E ainda
<wemuitos membros tivessem uma ligação maior com C!:lrtos partidos,
teriam poucos estímulos para obedecer a instruç,il_o:s; da. liderança partidária-,OUcdP.;g}l~~mo.
·
Os merofu:os.só, perder;iam o mandato· po•· faita grave de conduta, ou
neg\igênciaJJO.cumpr;im~nto do dever,_ e isso, por iniciauva. de um grupo.
de.pares·.OQ·t:}kpares, segllndo.os pdncípios. que hoj,e. se aplicam aos juízes; A g1,1rami!> c;!_e oc.upar,,d<> Cmal do mandato. aié a idade da aposentadllria-remlltie~ada (isto é; entre' os sessenta e os setenta. anos), um cargo
dignoL como, membros leigos de tribunais judiciários, seria um importante fator a contribuir para sua independência; de fato, seu salãrio poderia ser estipulado pela Constituição a uma certa porcentagem da média dos, digamos, vinte cargos mais bem remunerados sob a jurisdição
do governo.
Pe.der-se-ia esperar que semelhante posição viesse a ser considerada
por cada grupo etãrio uma espécie de prêmio a ser concedido aos mais
respeitados entre seus coetâneos. Como a Assembléia Legislativa não.
deveria ser muito numerosa, relativamente poucos inàivíduos teriam de
ser eleitos a cada ano. Isso poderia tornar aconselhãvel o emprego de
.um processo indireto de eleição, que designasse delegados regionais para elegerem entre si os representantes. Assim se daria um estímulo adicional para que cada distrito escolhesse como delegados pessoas cuja
reputaçãO' lhes conferisse grande probabilidade de ser eleitas no segundo escrutínio.
Talvez pareça, à primeira vista, que essa assembléia puramente legislativa teria muito pouco trabalho a fazer. Se pensarmos exclusivamente
nos encargos que até o momento enfatizamos, a saber, a revisão do direito privado (inclusive o direito comercial e penal), na realidade eles só
pareceriam demandar ação a longos intervalos, e dificilmente forneceriam ocupação adequada e permanente para um grnpo selecionado de
pessoas de grande competência. Essa primeira impressão, no entanto,~ é
enganosa. Conquanto tenhamos usado o direito privado e o penal como nossos principais exemplos, é preciso lembrar que todas as normas
de conduta aplicãveis devem ter a sanção dessa assembléia. Ainda que
tenhamos tido, neste livro, poucas oportunidades de discutir em detalhe
essas questões, assinalamos repetidas vezes que tais encargos abrangem
não só os principias da tributação como também todos os regulamentos
de segurança e saúde, inclusive os que se referem à produção e à construção, os quais devem ser aplicados no interesse geral e expressos na
forma de normas gerais. Estas compreendem não só o que se costumava chamar de legislação de segurança, como todos os difíceis problemas
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suscitados pela criação da estrutura adequada para um mercado dinâmico e competitivo e pelo direito empresarial, mencionados no capítulo
anterior.
No passado, essas questões tiveram de ser em grande parte delegadas
pelo legislativo, que carecia de tempo para a análise acurada dos assuntos envolvidos, muitas vezes extremamente técnicos, sendo por isso
confíados à buroçracia ou a órgãos especiais criàdos para esse fim. Na
verdade. um 'legislativo' voltado sobretudo para as questões prementes
do governo em exercício está fadado a ter dificuldádes para dar a essas
matérias a devida atenção. Não obstante, são matérias não de administração, mas de legislação propriamente dita, sendo considerável o risco
de que a burocracia assuma, caso essas tarefas lhe sejam delegadas, poderes discricionários e essencialmente arbitrários. Não há razões intrínsecas para que a regulação dessas matérias não tome a forma de normas
gerais (como ainda acontecia na Grã-Bretanha até 1914), se um legislativo se empenhasse a sério nisso, em vez de ser ela considerada do ponto
de vista da conveniência de administradores ávidos de poder. Provavelmente a maior parte dos poderes adquiridos pela burocracia, e que são
de fato incontroláveis, resulta de delegação feita por legislativos.
Contudo, embora não esteja realmente receoso de que falte ocupação adequada para os membros do legislativo, acrescentarei que não me
parece lamentável e, sim, desejável que um grupo selecionado de homens e mulheres que já tivessem reputação firmada nas atividades comuns da vida fosse então liberado, por algum período, da necessidade
ou obrigação de se dedicar a tarefas impostas pelas circunstâncias, podendo assim refletir sobre os princípios de governo ou ocupar-se de
uma causa que lhes parecesse importante. Um punhado de pessoas com
tempo disponível é essencial para que o espírito público se expresse nessas atividades voluntárias em que novos ideais podem manifestar-se.
Era essa a missão do homem que dispõe de recursos próprios, e embora
eu acredite constituir isto uma sólida justificativa de sua preservação~
não há por que deixar que os ricos sejam os únicos a ter tal oportunidade. Livres para dedicar parte substancial de seu tempo a atividades de
sua própria escolha, os que mereceram de seus coetâneos a mais elevada
confiança que podiam demonstrar teriam condições de dar uma grande
contribuição para o desenvolvimento desse 'setor voluntário', indispensãvel para se impedir que o governo assuma um poder esmagador. E
ainda que o cargo de membro do legislativo não se revelasse muito oneroso, seria preéiso atribuir-lhe grande honra e dignidade, de tal modo
que, sob alguns aspectos, os membros desse corpo democraticamente
eleito pudessem desempenhar o papel do que Max Weber chamou de
honoraliores, figuras públicas independentes que, à parte sua função de
legisiaàores, e sem vínculos partidários, teriam condições de assumir a
liderança de vãrias atividades voluntãrias.
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No tocante à principal incumbência dessas nomothetae, pode-se
ppru;ar que o maior problema não seria o de terem ou não trabalho suficiénte;para fuer, mas o de terem estímulo suficiente para fazê-lo. PodePse,ia temer que o próprio grau de independência de que gozariam as
induzisse ~ indolência. Embora não m;:, pareça muito provável que pes,
soas que tivessem antes sobr($Sl1Ído na v.ida a(iva e cuj~ posiÇão> futura
dependeria de sua reputação. pública, descurassem assim,. uma vez eleic,
tas,por quinze, anos para mR CÍirgo. de que seriam praticamente irrernoviveis;.de suas:obJlil!,açOes, poder-se-iam estabelecer, nesse caso, dispositivos semelhall~s !IQS que se aplicam aos juízes. Conquanto os mem•
l:iros.doJegislatii<OJ d.ev.am ser inteiramente independentes da organização· g,overnarn<:n.tal, nada impede uma fiscalização exercida por um
conselho de ex--rn.embros que, em caso de negligência do dever, poderiam· até mesmo ter autoridade para destituir representantes. Caberia
também a esse corpo atribuir, aos membros que se retirassem da Assembléia Legislativa ao final de seu mandato, cargos que iriam desde a
presidência do Tribunal Constitucional até uma assessoria leiga em um
órgão judicial menor.
A Constituiçãodeveria, entretanto, prevenir a eventualidade de tornar-se a Assembléia Legislativa inteiramente inativa estipulando que,
embora ela gozasse de poderes exclusivos de estabelecer normas gerais
de conduta justa, estes poderiam ser temporariamente transferidos à
Assembléia Governamental caso a primeira não atendesse, num prazo
razoável, a urna notificação do governo de que algumas normas fossem
estabelecidas sobre determinada questão. Esse dispositivo constitucio~ provavelmente tornaria desnecessária, por sua mera existência, sua
mvocação. O zelo da Assembléia Legislativa tenderia a ser suficiente
para assegurar a solução, num prazo razoável, de qualquer questão suscitada sobre normas de conduta justa.
.

Observações complementares sobre a representação por faixa etária
Apesar de apenas o princípio geral do modelo da constituição sugerido
ser pertinente ao tema central deste livro, o' método de representação
P?~ idade. proposto para a Assembléia Legislativa oferece tantas possibilidades mteressantes para o aperfeiçoamento das instituições democráticas que vale a pena desenvolvê-lo um pouco mais. É bem possível
que o fato de saberem os membros de cada faixa etária que teriam um
dia uma importante missão comum a desempenhar levasse à formação
antecipada de associações locais de coetâneos, e, urna vez que isso favoreceria a formação apropriada de candidatos adequados, essa tendência
talvez ~erecesse apoio do governo, pelo menos por meio da cessao de
locais e ínstalaçOes para reuniões regulares e contatos entre grupos de
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diferentes localidades. A existência, em cada localidade, de um desses
grupos subvencionados com recursos públicos e reconhecidos para cada
faixa etária poderia também ajudar a evitar a cisão dos grupos em
partidos.
As associações de coetâneos poderiam formar-se ou na idade em que
se deixa a escola ou, no máximo, quando cada grupo de faixa etária ingressasse na plena cidadania, por exemplo, aos dezoito anos. Talvez se
tornassem mais atraentes se os homens de determinado grupo etário pudessem reunir-se com mulheres cerca de dois anos m3.is jovens. Isso poderia ser promovido, sem recurso a qualquer discriminação legal objetável, perinitindo-se a homens e mulheres de dezoito anos ingressar ou
nas associações recém-formadas ou em uma das constituídas nos dois
ou três fu'10S anteriores, caso em que provavelmente a maioria dos homens preferiria ingressar em sua própria nova associação e as mulheres
tenderiam a associar-se a uma daquelas inauguradas nos anos precedentes. Essa opção implicaria, é claro, que os que escolhessem o clube de
uma faixa etária mais elevada se tornariam seus membros permanentes,
com direito a votar para delegado e a ser votados como delegados e representantes mais cedo do que ocorreria em outras circunstâncias.
Reunindo pessoas da mesma idade de todas as classe sociais e propiciando contatos entre ex-colegas de escola (e talvez de serviço militar),
agora em caminhos inteiramente diversos, as associações favoreceriam
um vinculo verdadeiramente democrático ao possibilitar contatos que
romperiam todas as demais estratificações e ao proporcionar educação
e incentivo para o interesse pelas instituições públicas, bem como treinamento Ras formalidades parlamentares. Forneceriam também um canal regular para a expressão da discordância dos que ainda não estivessem representados na Assembléia Legislativa. Se por vezes se convertessem também em tribunas de debates partidários, teriam a vantagem de
induzir pessoas inclinadas por diferentes partidos a discutir os problemas em conjunto, o que lhes daria a consciência de ter a missão comum
de representar o ponto de vista de sua geração e de se capacitar para um
passivei serviço público posterior.
Conquanto devesse pertencer basicamente ao grupo local, a filiação
individuai conferiria ao membro o direito de participar como visitante
das associações de sua própria faixa etária em outros locais que não o
de sua residência permanente; e se se soubesse que em cada localidade
determinado grupo etário se reúne regularmente em determinada hora e
local (como ocorre com os rotarianos e organizações similares), esse poderia tornar-se importante meio de contato interlocal. Sob muitos outros aspectos, essas associações provavelmente introduziriam um significativo fator de coesão social, sobretudo na estrutura da sociedade urbana, contribuindo bastante para reduzir as atuais diferenças de ocupação e de classe.

I

r

I
I

124

Direiro, legislação e liberdade

A,presidência rotativa dessas associações daria aos seus membros a
Ol)ar:tunidade de avaliar a adequabilidade de candidatos potenciais à
eleiÇão.como c!elee.ados ou representantes; no caso de eleições indiretas,
esta& poder'illl!l basear-se, portanto, em conhecimento pessoal, mesmo
nKsegunda fase, e, por conseguinte; os delegados finalmente escolhidos
poderHun atuar não s{>.CQrnOJdirig~ntes mas também eomo pmta-vozes
"oluntários,. embora oiicia!inente: re.conheddos, de seus respectivos
!li1UPOS etários,. <:Spé.cie de· representantes legais (ombudsmen) especiais
e:honoràrios, quedefend.eriam os interesses de seus grupos etários contra; o arbítrio das autoridades. O· desempenho por eles dessas funçOes
l!euia a; vantagem de aumentar a probabilidade de que os demais memfi>ros, ao elegêcios, escoLhessem pessoas em cuja integridade confiassem.
Mesmo que tivessem poucas tarefas formais complementares após a
eleição dos representantes, essas associações provavelmente se manteriam como um meio de rontato social a que se pudesse também recorrer
caso fosse preciso recompor o número de representantes quando, por
circunstâncias excepcionais, este se tivesse reduzido a uma proporção
muito inferior à normal - talvez não para recompor o número original, mas pelo menos de iorma a assegurar ao grupo etário em pauta
uma representação adequada à sua força numérica.

A assembléia governamental

Não precisamos dizer muito acerca da segunda assembléia, ou Assembléia Governamental, que poderia ter por modelos os corpos parlamentares existentes, desenvolvidos sobretudo para o trato de questões governamentais. Não há razão para que não sejam compostas por reeleições periódicas de todo o corpo em bases partidárias< e para que sua atividade central não seja dirigida por um comitê,executivo da maioria.'
Este constituiria o governo propriamente,dito,e,atuaria sob o controle e
a critica de uma oposição organizada e prepa~;ada para oferecer um governo alternativo. Quanto aos vários arranjos pOssíveis com relação a
métodos de eleição, duração dos mandatos; etcJ,'OS aspectos a considerar seriam aproximadamente os mesmos que costumam ser discutidos,
não exigindo análise mais detida. Talvez nesse esquema os argumentos
em favor da obtenção de uma verdadeira maioria capaz de conduzir o
6 Enquanto

uma divisão da assembléia em bases partidárias é inteiramente indesejável para os propósitos iegislativos. um sistema bipartidário é obviamente adequado ao propósito governamental. Em nenhum dos dois casos se justifica,. portanto, a representação proporcional. Os argumentos gerai$ contra essa fonna de representação foram convincentemente reunidos por F. A. Hermens na obra Democracy or Anan:hy {Notre Dame. Jnd.,
1941), que, em virtude da época cm que foi publicada, nao recebeu a devida atenção.
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governo preponderassem, mais do que hoje, sobre os argumentos de
que tal assembléia deve refletir exatamente a distribuição proporcional
dos diferentes interesses no conjunto da população, e assim as objeções
à representação proporcional ganhariam, a meu ver, um peso ainda
maior.
A única diferença significativa entre a posição dessa Assembléia Governamental representativa e os parlamentos existentes seria, é óbvio, a
obrigação de respeitar, em todas as suas decisões, as nOrmas de conduta
justa estabelecidas pela Assembléia Legislativa, sendo-lhe vedado, em
particular, emitir quaisquer ordens aos cidadãos que não fossem decorrência direta e necessária das normas por esta fixadas. Nos limites dessas normas~ entretantot o governo teria completo domínio da organização do aparelho governamental e da decisão sobre a utilização dos recursos humanos e materiais a ele confiados.
Caberia reconsiderar se, no que diz respeito ao direito de eleger representantes para essa Assembléia Governamental, não ganharia nova
força o velho argümento de que os funcionários públicos e todos os que
recebem pensões ou outros auxíiios do governo deveriam ser privaàos
do direito de votar. Essa alegacão não era convincente enquanto dizia
respeito ao voto para uma aSseffibléia representativa que tinha formalmente por função primordial o estabelecimento de normas universais
de conduta justa. O funcionário público ou o pensionista do governo
são, sem dúvida, tão competentes quanto qualquer outra pessoa para
opinar sobre o que é justo, e ter-se-iam sentido injustiçados ao ver-se
privados de um direito assegurado a muita gente menos informada e
instruída. Mas o problema é inteiramente diverso quando se trata não
de uma opinião, mas de um interesse manifesto pela obtenção de determinados resultados. Nesse caso, nem os que são instrumentos da política governamental nem os que, sem contribuir para os recursos financeiros, participam apenas dos seus resultados parecem ter o mesmo direito
que o cidadão comum. Dar aos funcionários públicos, pensionistas idosos, desempregados, etc., o direito de votar para decidir como eles próprios deveriam ser pagos com o dinheiro arrecadado dos demais é um
arranjo bem pouco sensato. Tampouco pareceria sensato que, além de
formular programas de ação, os funcionários públicos tivessem ainda o
direito de aprovar ou não a adoção dos mesmos, ou que os que dependem das ordens emanadas da Assembléia Legislativa participassem da
decisão sobre as ordens a serem emitidas.
A máquina governamental, embora tivesse de funcionar segundo
leis que não poderia alterar, teria, ainda assim, uma função bastante
considerável. Conquanto obrigada a não discriminar nos sen.riços que
presta, a escolha, organização e finalidades desses serviços ainda lhe
proporcionariam um grande poder, limitado apenas na medida em que
Sf" excluísse a coerção ou qualquer tratamento discriminatório do cida-
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dão. E, ainda que as formas de que poderia lançar mão para arrecadar
fundos ficassem assim restritas, o montante ou os propósitos gerais a
q!le<lS .fundos silo de.--tinados não o ficariam, a não ser indiretamente.

Toda essa ordenação, rem por base a possibilidade de se traçar uma disúnção nltida enti'e'asiWnnas aplicáveis de conduta justa- a serem formuladas pela Assembléia Legislativa e obrigatórias ta11to para o governo como, para os cidadãos - e todas aquelas normas· relativas à organização e à condução do governo propriamente ·dito e que, nos limites da
lei, caberia à Assembléia Governamental determinar. Embora tenhamos tentado elucidar o principio da distinção e a cláusula básica da
constituição deva procurar definir o que é lei no sentido próprio de normas de conduta justa, na prática a aplicação da distinção suscitaria,
sem dúvida, muitos problemas complexos, e todas as suas implicações
só poderiam ser solucionadas por meio do trabalho contínuo de um tribunal especial. Os problemas surgiriam, sobretudo, na forma de um
conflito de competência entre as duas assembléias, em geral pelo questionamento, por uma delas, da validade da resolução aprovada pela

outra.
Para dar ao tribunal de última instância nessas questões a autoridade necessária, e considerando a qualificação especial que seus membros
precisa."iam ter, talvez fosse desejável instituí-lo na qualidade de Tribunal Constitucional independente. Parece conveniente que, além de juízes profissionais, fosse integrado por ex-membros da Assembléia Legislativa e talvez também da Governamental. No curso da elaboração gradual de um corpo doutrinário, esse tribunal deveria provavelmente ficar sujeito às suas próprias decisões anteriores, ao passo que qualquer
revogação dessas decisões que viesse a parecer necessária seria efetuada
segundo um processo de emendas estipuladocpela.coristituição,,
Além destas, a única questão relativa a esse Tribunal Constitucional
que precisa ser destacada aquí é quelhe :caberiamuítas vezes decidir,
não que uma Assembléia seria maiS competente: que a outra para empreender certas formas de ação, mas sim que ninguém estaria autorizado a tomar certos tipos de medidas coercitivas. Com exceção de períodos de emergência a serem considerados mais tarde, isso se aplicaria,
em especial, a todas as medidas coercitivas não previstas por normas
gerais de conduta justa tradicionalmente reconhecidas ou explicitamente estabelecidas pela Assembléia Legislativa.
O esquema propostO levanta também inúmeros problemas quanto à
organimção da administração da justiça em geral. Ainda que a' organi-

L_.m modelo consltluciunu/

zação do aparelho judiciário lembre de perto uma tarefa organizacional, e portanto governamental, confiá-la ao governo seria pôr em risco
a total independência dos tribunais. No que diz respeito à nomeação e
promoção dos juízes, isso poderia ficar a cargo daquele comitê de exmembros da Assembléia Legislativa que, conforme sugerimos, deveria
decidir sobre o emprego de seus colegas como juízes leigos, etc. Quanto
à independência de cada juiz, seria possível assegurá-la adotando-se,
parã a determinação de seu salário, um critério semelhante ao que propusemos para a fixação da remuneração dos membros da Assembléia
Legislativa, a saber, determinada porcentagem do salário médio de um
número definido dos mais altos cargos governamentais.
Problema inteiramente diverso é o da organização técnica dos tribunais. seu pessoal não judicial e suas necessidades materiais. !\.1esmo que
essa organização se assemelhe ainda mais a uma questão de governo
propriamente dito, há boas razões para que, na tradição anglo-sa..xônia,
a idéia de um Ministério da Justiça responsável por essas questões sem~
pre tenha sido vista Com desconfiança. Poder-se-ia ao menos ponderar
se semelhante tarefa, que obviamente não deveria competir à Assembléia Legislativa. não seria atribuível àquele comitê já referido, seledonado entre os ex-membros dessa assembléia, que se converteria, assh'"!l,
no corpo organizacional permanente para o terceiro podei, o judiciário, administrando, para os fins deste, uma dotação globai de recursos
financeiros a ele destinados pelo governo.
Tudo isso está estreitamente relacionado com outra importante e difícil questão que ainda não examinamos e que, mesmo agora, mal podemos abordar. Trata-se da competência para estabelecer o direito processual, em contraposição ao direito substantivo. Em geral, como todas
as normas subsidiárias à aplicação da justiça, esta deveria ser matéria
para a Assembléia Legislativa, embora aiguns aspectos de caráter mais
organizacional, hoje também regulados nos códigos de processo, pudessem ser objeto daquele organismo especial sugerido ou da Assembléia Governamental. Estas, no entanto, são questões técnicas que não
podemos examinar aqui em mais detalhes.

A estrutura geral da autoridade
A função da Assembléia Legislativa não deve ser confundida com a de
um corpo instituído para sancionar ou reformar a constituição. Esses
dois corpos teriam de fato funções inteiramente diversas. No sentido estrito, uma constituição deve consistir integralmente em normas de orga..
nização, só mencionando o direito substantivo na qualidad~ de normas
universais de conduta justa para enunciar os atributos geralS que essas
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léis:odevem possuir a fim de autonzar o governo a usar de coerção para
apll'cá-las.
Ma&, emftora deva definir o que é direito substantivo para alocar e
líiuiw,,poderes entre as partes, da organização que institui, a constiiui9i!O:deixaaJm;mulação do conU'túdo desse dkeilO a car@; do: legislativo
e::do judiciári~. ~J?resenta uma superes.ttutura prootetor,a destinada a
regulár:·o,pr~· continuo. de desenvolvimento de um corpo. de leis
existentee.ae.\tiwqpalquerconfusão entre os poderes governamentais
na aplicaçãoda:;;nortnaSc em que se funda a ordem espontânea da sociedade e·· na' utilízaçl!Q dos recursos ma!eriais confiados. à administração
governamental~ a ples~ de serviços aos indivíduos e grupos.
Nãtt, é: neJ:eSSárlo. disc.utir aqui o procedimento apropriado para a
fOrmulação: e a reforma da consiituição. Mas talvez a relação entre o
corpo convocado para essa missão e os corpos instituídos pela constituição fique mais clara se dissermos que o esquema proposto substitui o
atual sistema disposto em dois níveis por um outro em três: embora aloque e restrinja poderes, a constituição não deveria prescrever positivamente como deveriam ser utilizados. O direito substantivo, entendido
como normas de conduta justa, seria desenvolvido pela Assembléia Legislativa, cujos poderes só seriam líiuitados pelo dispositivo da constituição que definisse os atributos ge.-ais que as noffi".as aplicáveis de conduta justa deveriam possuir. Por O".Itro lado, a Assembléia Governamental e seu órgão executivo - o governo - seriam restritos tanto pelas normas da constituição quanto pelas normas de conduta justa estabelecidas ou reconhecidas pela Assembléia Legislativa. É isso que significa governo em conformidade com o direito. O governo, órgão executivo da Assembléia Governamental, estaria ainda subordinado às decisões dessa Assembléia e poderia, portanto, ser considerado o quarto uivei da estrutura global, sendo o quinto constituido pelo aparelho burocrático administrativo.
·
Caso :se pergunte onde fica a 'soberania' nessa ordenação, a resposta
é que não fica em parte alguma - a menos que fique temporariamente
nas mãos do corpo encarregado de elaborar uma constituição ou fazerlbe emendas. Dado que governo constitucional é governo com poderes
limitados, não pode haver lugar nele para um corpo sobenm.o se soberania for defmida como governo com poderes ilimitados. Já vimos que
a idéia de que é preciso haver sempre um poder supremo ilimitado é
uma superstição fundada na crença errônea de que toda lei emana da
decisão deliberada de um órgão legislativo. O governo, porém, jamais
tem como ponto de partida um Estado sem leis; sua base e sustentação
residem na expectativa de que imporá as concepções preponderantes sobre o que é certo.
Pode-se observar que a hierarquia de níveis de autoridade tem a ver
com os períodos aos quais as atribuições dos diJerentes órgãos estão re-
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lacionadas. De um ponto de vista ideal, a constituição deve pretender
ser .permane-nte, ainda que, é claro, como ocorre a todo produto da
mente huma..l.a, venha a reveiar falhas que precisarão ser corrigidas por
meio de eme-~das. O direito substantivo, embora também destinado a
um período indefinido, exigirá contínuo aperfeiçoamento e revisão à·
medida que 5--urgirem problemas novos e imprevistos de que o judiciário
não possa tratar adequadamente. A administração dos recursos confiados ao governo para a prestação de serviços ao cidadão diz respeito,
por sua próy. ;a natureza, a problemas de curto prazo, sendo obrigada a
satisfazer nocessidades especificas no momento em aue se manifestam
e tendo ã sua disposição, como meios para o exercÍcio dessa função:
não o individuo, mas apenas os recursos postos expressamente sob seu
controle.

Poderes de emergência
O princípio básico de uma sociedade iivre, o de que os poderes coercitivos do governo se restringem à aplicâção de normas universais de conduta justa, r>ão podendo ser utilizados para a consecução de propósitos
específicos, embora essencial ao funciünamento normal dessa sociedade, pode, me:smo assim, ser temporaria.rnente sustaào quando a própria
manutenção dessa ordem a longo prazo está em risco. Embora normalmente os indivíduos só precisem ocupar-se dos próprios objetivos concretos, sendo úteis ao bem comum ao procurar atingi-los, podeín surgir, em caráter temporário, circunstâncias em que a preservação da orw
dem global se converte no objetivo comum preponderante e em que,
por conseguinte, a ordem espontânea, em escala local ou nacional, deve
ser transformada por algum tempo numa organização. Quando um inimigo externo ameaça, quando irrompe rebelião ou violência, ou quando uma catãstrofe natural exige ação rápida por todos os meios passiveis, torna-se necessário conferir a alguém poderes de organização
compulsória que normalmente ninguém possui. Como um animal em
fuga de um perigo mortal, a sociedade pode, nessas situações, ter de
sustar por ale"llm tempo até funções vitais de que depende sua existência
a longo prazo, se a finalidade disso for escapar à destruição.
As condições em que esses poderes de emergência podem ser concedidos sem se criar o risco de que sejam mantidos quando a necessidade
absoluta tive passado constituem as questões mais difíceis e importantes a serem solucionadas por uma constituição. As 'emergências' sempre foram pretexto para o solapamento das salvaguardas da liberdade
individual - e, uma vez que estas estejam suspensas, não é difícil para
o detentor âesses poderes de emergência tomar as mediàas necessárias
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pp.ra que o estado de exceção persísta. Na verdade, se todas as necessidades exp,erimentadas por grupos importantes e que só podem ser satisféitas por meio do exercício de poderes ditatoriais constituírem uma
emergência, toda situação será uma siruação de emergência. Já se afrrmou, com alguma plausibilidade, que quem tem o poder de decretar
uma.,emerg,~cia e de suspender, com isso;, qualquer pru:te da conslituiçãü é o Yendadl:ú:o soberano'. Isso seria verdade seouma, pessoa ou organismo, pudessem arrogar-se esses poderes decretando um estado de
emergí)ncia.
Mas .não ê de modo algum necessário que o único e mesmo órgão tenha,.o po®r: de decretar e, ao mesmo tempo, assumir poderes de emergência. A melhor precaução contra o abuso dos poderes de emergência
parece ser estipular que a autoridade dotada do poder de decretar um
estado de emergência fique obrigada, ao fazê-lo, a renunciar aos poderes que normalmente possui, conserYando apenas o direito de revogar,
a qualquer momento, os poderes de emergência que conferiu a um outro órgão. No esquema sugerido, caberia evidentemente à Assembléia
Legislativa não só delegar alguns de seus poderes ao governo, como
tamb~m cónferir-lhe poderes que, em circunstâncias normais, ninguém
possm. Para esse fim, a Assembléia Legislativa deveria possuir ur11 conselho permanente de emergência, convocáve! com facilidade a qualquer
momento. Esse conselho deveria estar autorizado a conceder poderes
de emergência limitados até que se pudesse convocar toda a Assembléia, a qual determinaria: então, ela mesma, tanto a amplitude qua.i1to
a duração dos poderes de emergência conferidos ao governo. Desde que
a existência de uma emergência fosse assim confirmada, quaisquer medidas tomadas pelo governo, nos limites dos poderes a ele conferidos
teriam plena validade, mesmo que fossem ordens especificas a determi~
nadas pessoas que, em tempos nol111lris, ninguém teria o poder de emitir. A AssembléiaLegisiativa, entretanto, teria liberdade para revogar
ou restringir, a qualquer momento, os poderes por ela concedidos, bem
como para confrrmar ou revogar, fmda a emergência; quaisquer medidas decretadas pelo governo e, fmalmente, para estipular indenizações
a serem pagas aos que tivessem sido submetidos, no interesse geral, a
esses poderes extraordinários_ .
Outra forma de emergência que toda constituição deveria prever é a
possível descoberta de uma lacuna entre seus dispositivos, como o surgimento de conflitos de competência que as normas constitucionais
existentes não solucionam. Por mais bem construido que seja um esquema, a possibilidade de se descobrir semelhante lacuna nunca pode
ser eliminada: e é de todo possível que surjam questões que precisam ser
7
Car~ Schmitt~ 'Soziologie des SouverainiUltsbegriffes und politische Theologie', em M.
Palyi (org.), Hrmptprobleme der Sozio/ogie, Er'Jmenmgsgabefilr Max Weber (Munique
1923), 11, pâgina 5.
•
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rapida.t-nente solucionadas por quem de direito para que todo o apare~
lho governamental não seja paralisado. Contudo, ainda que alguém tenha o poder de solucionar temporariamente tais questões por decisões
ad hoc, estas só deveriam vigorar até que a Assembléia Leaislativa o
-:r:ribuna! Constitucional ou o mecanismo regular de emend~ consti~u
cwnal uvessem preenchido a lacuna com a regulação adequada. Até
que ISS.C: ocorresse, poder-se-ia conferir a um chefe de Estado, cargo
que se_na puramente formal em circunstâncias nofmáis, o poder de
preencner essas lacunas com decisões provisórias.

A divisão rlos poderes financeiros

f no C~"Tipo ~a.s finanças que as disposições constitucionais aqui esboçadas produzmam as mais profundas modificações. É também nesse
campo que a natureza dessas conseqüências melhor pode ser ilustrada
num esboço resumido como o que procuramos apresentar_
.o pr~blema ce~tral advém do fato de que a arrecadação de contribmções e necessanamente um ato coercitivo, devendo por isso ser efetuada em conformidade com normas gerais estabelecidas pela Assembléia Legislativa, ao passo que a determinação tanto do montante dos
gastos quanto de sua destinação constitui nitidamente matéria da competência do governo. Nosso esquema exigiria, pois, que as normas uniformes segundo as quais os recursos totais a arrecadar são rateados entre os cidadãos fossem estabelecidas pela Assembléia Legislativa, enq~an\o o montante total dos gastos e sua destinação deveriam ser decididos pela Assembléia Governamental.
Provavelm_ente nada propiciaria uma disciplina mais salutar dos gastos que uma situação em que todos que aprovassem determinada despesa soubessem que eles próprios e seus constituintes deveriam arcar com
os custos, segundo uma norma predeterminada que" não lhes seria dado
alterar. Exceto nos casos em que os beneficiários de uma despesa pudessem ser claramente identificados (ainda que o ser,yiço, uma vez fornecido a todos, não pudesse ser recusado aos que não e..<tivessem dispostos a pagar por ele, tendo, por isso, de se arrecadar compulsoriamente os custos), como no caso de urna taxa rodoviária para a construção ~e. estradas, de uma taxa de telecomunicações, ou das diversas taxas
mumcipais e comunitárias para o custeio de serviços específicos, toda
despesa que se decidisse fazer acarretaria, automaticamente um aumento correspondente da carga tributária total imposta a todo's, segundo o esquema geral determinado pela Assembléia Legislativa. Já não se
poderia então aprovar qualquer despesa com base na expectativa de que
o ônus poderia ser, mais tarde, transferido para outrem: todos estariam
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cientes de que teriam de arcar com uma parcela fixa de todog;osgastosc.
Os métodos usuais de tributação foram. moldados,. em grande parte,
na tentativa de arrecadar fundos •k modo a despertar a menor resistência ou indignação na mlliii>r,ill:, d<; c_uja aprovação se precisava. Seguramenteçll:i\ll_; tinl!íiiD: I!Qf· fiinl!lilàade. assegurar a tomada de decisões ~es
ponsãyejS; ll!ll i~!!.II~ a dllS~. buscando, ao contrãrio, p~uztr a
impres§i\Q,d_eque:O)l~~em, arcana com elas. Considera-se óbVIO que os
métod!!S; qe, t~iÍ?J!taçao. devem ser ajustados ao montante a arrecadar,
umavekqJ!.<:>.n<!> 11-do. a. ne<;essidade de receita adicional deu 1~,
em g~rll!l á, lm!i~. (!e !)covas fontes de impostos. Ag;sim, gastos adiciolla;'s
senmr~~sJti~~: a {l;uestão de saber quem os deveria custear. A teona
e a prâ.t;ica, <i.aS; ~~ públicas foram quase inteiramente moldadas
pelatentatiV,<>.. de_. disfarçar, da melhor forma possível, a carga imposta,
tornandp, os: que, em última al!álise, deverão arcar com ela t~o pouco
cientes: (j:i_sso quanto possível. E provável que toda a compleXIdade da
estrutura üibutãria que montamos resulte, em grande parte, de tentativas de· p<:<s11adir os cidadãos a dar ao governo mais do que conscientemente se djsporiam a dar. A distinçào adeq11ada entre a elaboração das
normas gerllis que devem reger a distribuição da carga tributária entre
os indivíduos e a determinação das somas totais a serem arrecadadas
exigiria uma reelaboração tão completa de todos os princípios das finanças públicas que, provavelmente, a primeira reação dos que estão
familiarizados com as instituições atuais serã encarar tal esquema como
impraticãvel. Não obstante, é provável que só_ eS;Se completo reexame.
do contexto institucional da legislação financeira possa deter eS;Sa tendência à elevação continua e progressiva da parcela da renda da sociedade sob controle do governo. Se tiver condições de persistir, essa tendência não tardarã a fazer com que toda a sociedade seja tragada pela
org~ção governamental.
·.
E evidente que a tributação efetuada segundo uma norma umforme
não dã margem a qualquer progressão global da carga tributãria total,
embora, como já observamOS", uma cer..a progressi~~dade dos impostos
diretos possa ser não só pennissível como necessãria para contrl;ibalançar a tendência regressiva dos tributos indiretos. Na mesma ocasião, sugeri também alguns princípios gerais que nos permitiriam limitar a tributação de modo a impedir que uma maioria transferiS;Se ? _ô_nus p~a
uma minoria, deixando aberta, ao mesmo tempo, a poS;Sibtlidade mquestionãvel da concessão, por uma maioria, de certas vantagens a uma
minoria em piores condições.

sver meu livro The Constiturion of Liberty (Londres e Chicago. 1960) [Os Fundamentos
da Liberdade (São Paulo e Brasilia, 1983)], Capítulo 20.

A limitação do poder e o

destronamento da política
Vivemos num tempo em que a justiça desapareceu. Nossos parl..a."Ilemares cria~
irrefletidamente leis contrárias à justiça. Os Estados tratam seus cidadãos arb!rrariamente, sem procurar preservar um senso de justiça. Os homens sob dominio de uma outra nação vêem-se tratados como proscritos para todos os efeitos.
Já não existe respeito algum por seu direito natural à pátria, ao domicilio ou ã
propriedade, por seu direito a ganhar a vida, a subsistir, ou ao que quer que seja.
Nossa fe na justiça foi inteiramente destruída.

ALBERT SCHWEITZER•

Poder limitado e ilimitado

A limitação efetiva do poder é o problema mais importante da ordem
social. O governo é indispensável à formação dessa ordem somente para dar a todos proteção contra a coerção e a violência praticadas pelos
demais. Mas tão logo reivindica e obtém, para conseguir esse propósito, o monopólio da coerção e da violência, converte-se também na principal ameaça à liberdade individual. Limitar esse poder foi o grande objetivo dos fundadores do governo constitucional nos séculos XVII e
XVIII. No entanto, o empenho por conter os poderes do governo foi
quase inadvertidamente abandonado quando se passou a acreditar na
falsa idéia de que o controle democrático do exercício do poder constituiria uma salvaguarda suficiente contra seu crescimento excessivo1.
*A citação que figUra como epigrafe deste capítulo foi traduzida da versão origin~l em
alemão de Alben &hweitzer, Kultur und Ethik. Kulturphilosophie·, Vol. 2 (Berna, 1923),
página xix. Na tradução em inglês, publicada sob o titulo Civilization and Ethics (Londres, 1923), a passagem correspondente encontra-se na página xviii.

i

'CL K. R. Popper, The Open Society and ils Enemies (5~ ed.', Londres, 1974), Vol. I. página 124:
.
. .
Pois podemos distinguir duas principais espécies de governo. A pnme1ra corres~
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Mais tarde, aprendemos que a própria onipotência conferida às as·
s~mbléias representativas democráticas as expõe a uma irresistivel pressão para que usem seu poder em beneficio de grupos organizados, a que
uma maioria dotada de poderes ilimitados não pode resistir se quiser se
manter como maioria. Só é possível evitar essa situação privando a.
maioria governante do poder de epnJleder beneficias diSctiminatórios a
grupos ou i:ruüYiduos. C®xalmellt!!·, isso• tem sido consilienado, impossi~
vel numa demQ!tt:ailÍ!l ~e~ exig:ir que uma. outra vontade seja
superposta $ dtls; r;ef?;;~w, <:leitos da maioria•. Na verdade, a democracia req,ue;r, (-estlliÍ.Ç,~ ainda mais severas; dos poderes <liscricionários que:o .g~ei!I)Q, BQ.de - - ® q u e outras formas de governo, porquanto:~~ m!Ü.r.o, mais ~ta à pressão eficaz de grupos organizados,
porvem·P,oucQnumeroscs, de que depende sua maioria.
O probl<!m~h. no entanto, só se afigurou insolúvel porque se esquece·
ra um ideai:mais antigo, isro é, ode que o poder de todas as autoridades
com função. governamental deve ser limitado por normas duradouras
que ninguém pode alterar ou revogar a serviço de fms particulares:
pri.ncipios que são as condiçOes de associação da comunidade, a qual reconhece wna autoridade porque esta é obrigada a cumprir tais normas
duradouras. Foi a superstição construtivistica-positivista que deu lugar à
crença de que precisa haver um poder supremo único e ilimitado, do qual
derivam todos os outros poderes, quando na verdade a autoridade suprema é respeitada por estar sujeita a normas gerais restritivas.
Devido à sua estrutura, o que hoje chamamos de governo democrático está a serviço não da opinião da maioria, mas dos vários interesses
de um conglomerado de grupos de pressão cujo apoio é obrigado a
comprar por meio da concessão de benefícios especiais, simplesmente
porque não pode conservar seus adeptos quando lhes recusa algo que
tem o poder de conceder. O progressivo aumento da coerção discriminatória daí resultante ameaça agora sufocar o progresso de urna civilização fundada na liberdade individual. Uma falsa interpretação construtivlstica da ordem social. combinada à incompreensão do significado de justiça, tornou-se realmente o principal perigo para o futuro não
pondero os governos de qee nos pOdemos livrar sem derramamento de sangue por meio de eleições direus,. por exemplo; ou seja, as instituições sociais fomecem meios pelos quais os governantes podem ser afastados pelos governados e as
tra:diçOes sociais asseguram que essas instituições nlo serão facilmente destruidas
pelos que estio no poder. A segunda diz respeito a governos de que os governa~
dos não podem ver-se livres senão por meio de uma revolução vitoriosa- isto é,
na maioria dos casos, de maneira nenhuma. Sugiro o termo 'democracia' como
uma designaçao abreviada para a primeira espécie e o termo 'tirania', ou 'ditadura', para a segunda. Isso corresponde, creio eu, ao uso tradicionál.
C~r também o que se diz em seguida acerca do caráter negativo dos valores politicas ma.ts elevados com K. R. Popper. Conjectures and Refutations (2~ ed., LondreS
1965), página 230.
•
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só da riqueza, senão também da moral e da paz. Ninguém pode mais
duvidar, em sã consciência, que o risco à liberdade pessoal vem sobretudo da esquerda, não por quaisquer ideais específicos que esta persiga,
mas porque os vários movimentos socialistas constituem os únicos
grandes corpos organizados que, em função de fins que atraem muita
gente, querem impor à sociedade um projeto preconcebido. Isso levará
à extinção de toda a responsabilidade moral do indivíduo e já eliminou,
progressivamente, a maior parte das salvaguardas da liberdade individual erigidas no decorrer do processo secular do direito.
Para recuperar certas verdades fundamentais, destruídas por mais
de um século de demagogia, é necessário voltar a compreender por que
os valores básicos de uma grande sociedade, ou sociedade aberta, devem ser negativos, assegurando ao indivíduo o direito de persegüir os
próprios fins com base no próprio conhecimento, no âmbito de um domínio conhecido. Só essas normas negativas possibilitam a formação de
uma ordem autogeraàora que utiliza os conhecimentos e satisfaz os desejos dos indivíduos. Teremos de nos resignar ao fato ainda estranho de
que, numa sociedade de homens livres, a autoridade suprema não deve
possuir, em tempos normais, qualquer poder de emitir ordens positivas.
Seu único poder deve ser o de proibir em conformidade com uma norma, de tal modo que sua posição suprema decorra do compromisso de
subordinar cada ato a um princípio geral.

Paz, liberdade e justiça: os três grandes valores negativos
A razão fundamental por que o melhor que um governo pode dar a
uma grande sociedade de homens livres tem caráter negativo consiste
no fato de que é ineviiável que qualquer mente individual, ou organização capaz de dirigir a ação humana, desconheça a imensurável profusão de fatos particulares que determinam a ordem de suas atividades.
Só os tolos acreditam saber tudo, e eles são numerosos. É por causa
dessa ignorância que o governo pode apenas auxiliar (ou talvez possibilitar) a formação de uma configuração ou estrutura abstratas em que as
várias expectativas dos membros tenham uma correspondência aproximaàat fazendo com que estes observem certas normas negativas ou
proibições, independentes de propósitos específicos. Tudo que pode fazer é assegurar o ~aráter abstrato, mas não o conteúdo positivo, da ordem que irá emergir do uso que os indivíduos farão de seu próprio conhecimento com vistas a seus propósitos, por meio da delimitação de
seus respectivos domínios com base em normas abstratas e negativas. A
maioria das pessoas, contudo, tem dificuldade em admitir o próprio fato de que, para tornar mais eficaz o uso que fazem os indivíduos da informação que possuem com vistas aos próprios fins, o principal benefí-
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cio que o governo ihes pode proporcionar deve ser 'meramente' negativo. Em conseqüência, todos os construtivistas tentam minar o significado or!'ginal desses ideais.
Talvez seja a paz o único dos ideais básicos cujo caráter negativo as
pessoas se dispOem em geral a aceitar, e em relação ao q!llll rejeitariam
q1,1alquer tent>UiMa de mistificação. Espero, ao' menos,. que se alguém
cõmo,, dig_®i!il&;,, Ktuschev tivesse usado o popular ardil socialista, aceitando>acpaz des®:que fosse uma 'paz positiva', todos teriam compreendido:q~e:issJ:Hó,si:giufi<;ar:ia paz se a ele fosse permitido fazer o que bem
enten®sse:.. M:as. po.ucos parecem reconhecer que quando os trapaceiros
intele!<tm;.i,<; t:eí'lmdkam que a liberdade, a justiça ou o direito sejàm
tornados. 'positivos', trata-se de uma tentativa semeihante de perverter
e malbaratar os ideais básicos. Como no caso de muitas outras coisas
boas, como serenidade, saúde, lazer, paz de espírito ou consciência
tranqUila, é antes a ausência de certos males do que a presença de bens
positivos que constitui a precondição de êxito dos esforços individuais.
A linguagem comum, que veio a empregar 'positivo' e 'negativo'
quase cómo sinónimos de 'bomj e 'mau', suge..rindo que um 'valor negativo' é o oposto de um valor, um não valor ou um mal, impede que
muitas pessoas percebam o caráter decisivo dos grandes benefícios que
nossa sociedade pode oferecer.
Os três grandes valores negativos - Paz, Liberdade e Justiça- são,
de fato, os únicos fundamentos imprescindíveis da civilização que cabe
ao governo prover. Estão necessariamente ausentes na condição 'natural' do homem primitivo, e os instintos inatos do homem não os propiciam aos seus semelhantes. Ainda que só imperfeitamente assegurados,
esses valores constituem, como o veremos no Epilogo, os mais importantes frutos das normas da civilização.
A coerção só pode auxiliar homens livres na busca de seus fms mediante o estabelecimento de uma estrutura de normas universais que
não os constranjam a determinados fins, mas lhes permitam criar, para
si mesmos; um dominio protegido contra perturbações imprevisíveis
causadas por outros homens - inclusive agentes do governo - a Ílffi
de alcançar os próprios objetivos. E se a necessidade fundamental é de
segurança contra a violação dessa esfera individual por outros, incluindo-se aí o governo, a suprema autoridade de que se precisa é aquela que
possa simplesmente dizer 'não' aos demais, sem ter ela própria qualquer poder 'positivo'.
A idéia de uma autoridade suprema que não possa emitir qualquer
determinação específica parece-nos estranha e até contraditória porque
se passou a acreditar que uma autoridade máxima deve ser todo-abrangente e onipotente, abarcando todos os poderes das autoridades subordinadas. Nada há, porém, que justifique essa crença 'positivista'. A
não ser quando, em decorrência de forças humanas ou da natureza,
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ocorre uma pertürbação da ordem autogeradora e se requerem medidas
de emergência para restaurar suas condições de funcionamento, não há
necessidade desses poderes 'positivos' da autoridade suprema. Na ver·
dade, há razões de sobra para se desejar uma autoridade suprema cujos
poderes dependam de sua obediência a normas abstratas que, independentemente das conseqüências particulares, a obriguem a impedir a interferência nos direitos adquiridos dos indivíduos, seja pelo governo,
seja por órgãos privados. Tal autoridade - normalmente obrigada a
respeitar certos princípios reconhecidos, podendo ordenar a aplicação
dessas normas gerais, mas sem quaisquer outros poderes coercitivos enquanto a sociedade não estiver ameaçada por forças externas - pode
estar. ainda assim, acima de todos os poderes governamentais, e até
mesmo ser o único poder comum de todo um território, enquanto os
demais poderes propriamente governamentais poderiam estar distribuídos entre as diferentes regiões.

Centralização e descentralização
O grau de centralização que hoje aceitamos como normal, e no qual o
legislativo e o poder governamental supremos são partes de uma única
organização do que chamamos de nação ou Estado (a qual está sujeita a
poucas restrições, mesmo em Estados federativos), decorre, basicamente, da necessidade de fortalecer essa organização para a guerra. Hoje,
no entanto, quando pelo menos na Europa Ocidental e na América do
Norte acreditamos ter eliminado a possibilidade de conflito entre as nações associadas cuja defesa (esperamos que eficaz) confiamos a uma organização supranacional, deveríamos ir pouco a pouco descobrindo
que podemos reduzir a centralização e deixar de atribuir tantas tarefas
ao governo nacional apenas para fortalecê-lo contra inimigos externos.
A bem da clareza, fomos obrigados neste livro a discutir as alterações da estrutura constitucional necessárias à preservação da liberdade
individual tomando por referencial o tipo mais conhecido de Estado
unitário. Mas, na verdade, elas são até mais adequadas a uma estrutura
hierárquica descentralizada do tipo federativo. Só podemos mencionar
aqui alguns aspectos mais relevantes dessa questão.
O sistema bicameral, usualmente considerado essencial a uma constituição federativa, foi utilizado no esquema aqui proposto para outra
finalidade, mas sua função numa federação poderia ser desempenhada
por outros meios, como por exemplo um sistema de dupla contagem de
votos, pelo menos na assembléia governamental: uma vez pelo número
total de representantes e outra pelo número de Estados representados
na assembléia central. Seria provavelmente desejável restringir a ordenação federativa ao governo propriamente dito, com uma única assem-
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bléia legislativa para toda a federação. Mas não é realmente necessário
que as assembléias legislativa e governamental estejam sempre nomesmo nív~l ~erárquico, desde que o poder governamental, quer abranja
UI? terntóno maior ou menor que o do poder legislativo, seja sempre linutad~ po~ este. Ao que tudo indica, isso tornaria desejável que o pod.erlegJslativo abr~ um território mais amplo que aquele subordinad.Q:>ao poder gQv<WJamemal. É óbvio1 porém,. Q!le: existem. diversos
casoss{ll• G;:~etanha,. c.om dlif<llientes siSI:emas: di direito, priMado na
Inglà.te!w.l<ena~a;: O$>El!A, com o.common.law.emquasetodosos
EstadOs•e o)Códig9·napolt:ôwc.o, em um deles) em que o. governo. central
executi~o_a.~a. te.rnit6rios com sistemas juridkos. diferentes; e uns
l!QUCQS;C8.SQS(como•atêceftO. ponto e por algum tempo a Comunidade
Britâni<;a; d.e ~) em que o poder supremo que· determinava as leis
{o_ trib~nal de última instância) era comum a diversos governos, inteiramente mdependentes nos demais aspectos.
~"!s importantes para nossos objetivos são, contudo, as desejáveis
restitmçOes de poder que se tornariam possíveis quando o direito de
uma autoridade supranacional de vetar ações danosas a Estados associados tivesse reduzido a necessidade de um forte governo nacional central para fins de defesa. A maior parte das atividades governamentais
voltadas para a prestação de serviços poderia ser então efetivamente dele~da, com proveito, a autoridades regionais ou locais, inteiramente liIllitadas em seus poderes coercitivos pelas normas estabelecidas por
uma autoridade legislativa superior.
Evidentemente não há, nem em nível nacional nem em internacional, fundamento moral para se conceder às regiões mais pobres o direito de drenar, com vistas a seus objetivos, a riqueza de regiões mais
prósperas. Contudo, a centralização não aumenta porque a maioria do
povo da região mais rica está ansiosa por fornecer recursos para o auxílio das mais pobres, mas porque a maioria, para ser maioria, .preciSa
dos· votos adicionais fornecidos pelas regiões que se beneficiam ao participar da riqueza da unidade mais forte. E o que está acontecendo nas
naçoes de hoje começa a ocorrer também numa escala internacional
q~~do, por uma tola competição com a União Soviética, as nações caPitalistas, em vez de emprestar capital à iniciativa privada de países que
adotem politicas económicas que lhes pareçam promissoras, estão na
verdade subsidiando, em larga escala, os experimentos socialistas de
países subdesenvolvidos, em que sabem que grande parte dos recursos
que fornecem será desperdiçada.

Governo da maioria "versus" governo das leis aprovadas pela maioria
Como a paz, a justiça e a liberdade, também a democracia é basicamen-
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te um valor negativo, uma norma de procedimento que atua como proteção contra o despotismo e a tirania, quase tão importante quanto os
primeiros Três Grandes Valores Negativos - ou, noutras palavras,
uma convenção destinada sobretudo a impedir danos. Mas, como a liberdade e a justiça, ela vem hoje sendo destruída por tentativas de lhe
conferir um conteúdo 'positivo'. Estou plenamente convicto de que a
democracia ilimitada tem seus dias contados. Se quisermos preservar os
valores básicos da democracia, teremos de adotá-la sob uma nova forma, ou perderemos, mais cedo ou mais tarde, o poder de nos livrar de
um governo opressor.
Conforme vimos (capítulos 12, 13 e 16), no sistema em vigor não é a
opinião comum de uma maioria que decide sobre questões comuns~ é
antes uma maioria que deve sua existência e poder à satisfação dos inte-resses especiais de numerosos pequenos grupos, coisa a que os representantes não podem negar-se sob pena de perder essa maioria. Mas, se é
possível haver consenso da maioria de uma grande sociedade sobre normas gerais, a pretensa aprovação pela mesma de um conjunto de medidas destinadas a atender interesses particulares é uma farsa. A compra
do apoio majoritário por meio de transações com grupos de pressão.
conquarlto seja o que a democracia contemporânea passou a significar.
nada tem a ver com o iàeal original de democracia, contrariando certamente a concepção moral fundamental de que todo uso da força dC\->e
ser norteado e limitado pela opinião da maioria. O processo de compra
de votos, que chegamos a aceitar como parte integrante da democracia
que conhecemos, e que de fato é inevitável numa assembléia representativa dotada do poder tanto de aprovar leis gerais como de entitir determinações específicas, é indefensável do ponto de vista moral, constituindo a origem de tudo que, às pessoas alheias a esse processo, parece
desprezível na política. Sem dúvida não é uma cOns..'"Qüência necessária
do ideal de que a opinião da maioria deve prevalecer, estando, ao contrário, em conflito com ele.
Esse erro está estreitamente relacionado à concepção falsa de que a
maioria deve ter a liberdade de fazer o que lhe aprouver. Uma maioria
dos representantes do povo, baseada na barganha em torno das reivindicações de grupos, jamais poderá representar a opinião da maioria do
povo. Tal 'liberdade parlamentar' significa a opressão do povo, está em
conflito direto com a idéia de uma limitação constitucional do poder do
governo e é incompatível com o ideal de uma sociedade de homens livres. O exercício do poder numa democracia representativa, fora do
ãmbito em que os eleitores são capazes de compreender o significado
das decisOes, só pode corresponder à opinião da maioria (ou ser poresta controlado) se o governo for limitado, em todas as suas medidas
coercitivas, a normas igualmente aplicáveis a todos os membros da
comunidade.
Enquanto a forma atual de democracia persistir não poderá haver
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qüência circunspectos filósofos sociais que contribuíram para essa deterioração da linguagem ao distorcer palavras de sentido bem definido,
no intuito de induzir as pessoas a servir ao que julgavam ser bons pro-

governo decente, mesmo que os políticos fossem homens probos ou estivessem profundemente convictos do valor supremo da liberdade indi-

vidual. Hão temos direito algum de culpá-los pelo que fazem, porque
nós mesmos os colocamos, ao manter as atuais instituições, numa posição em que só podem adquirir poder para fazer algum bem, comprometendo-se a proporcionar bl!lle:fícios espe;;iaisa.div.er~_Qs grupos.Jsso deu
origem à tentativa de ju$tj~iil81' essas medidas pela, elaboraÇ,ão de· uma
pseudo-ética;.,d;(!Wmin~ 'j}istiÇa social\ que falha. em todas as.provas
que os sistctm~c®notmas:m®ais devem satisfazer a fim de· assegurar a
paz J:,a.coo!l!;façi!Q, v,olull.tária entre homens livres.
Awo~~il!;".tçi(!;!J des.te livro é que, num.a sOciedade de homens livres, _aJúiD~.ÍU&:tit~~:ti:v:a para a coerção é uma opinião dominante_ sobre os rn'!incí!Íills: que de.vem reger e restrL'lgir a conduta individual:. É
óbvio quJ::SÓ,podJl haver uma sociedade pacífica e próspera se algumas
regras d~ tipo forem obedecidas por todos e, quando necessário, impostas. ~sso nada tem a ver com qualquer 'vontade' voltada para um
objetivo. determinado.
O que ainda parece estranho e até incompreensível à maioria das
pess~ é que, numa tal sociedade, o poder supremo deva ser não um
poder· todo-abrangente, mas, ao contrário, um poder reduzido, limitado a r~stringir tanto o governo organizado quanto as pessoas fisicas e as
orgamzaçOes pela aplicação de normas gerais de conduta justa. Não
obstante, é possivel que a condição de submissão que cria o Estado consista em que a autoridade suprema só seja autorizada a exercer coerção
quando esta se referir à imposição de normas gerais de conduta justa
aplicáveis igualmente a todos. Esse podersupremo deverá a lealdade e o
respeito que reivindica a seu compromisso com principios gerais, só podendo recorrer à coerção para assegurar a obediência aos mesmos. É
~~tira conformidade desses p_rlncipios à opinião geral que o legislativo supremo deve ser representativo das concepções da maioria do

pósitos. Quando um John Dewey define liberdade como 'o poder efetivo de fazer coisas específicas'', pode parecer que usa de um ardil desonesto para enganar pessoas inocentes. Mas quando outro filósofo social
declara, ao discutir a democracia, que 'a abordagem mais promissora é
afirmar que a democracia( ... ) é julgada boa porque, no todo, é o melhor
mecanismo para assegurar certos elementos de justiça social'3, temos apenas, evidentemente, a manifestação de uma incrível ingenuidade.
A geração mais jovem de filósofos sociais aparentemente não sabe
sequer o que significaram outrora os conceitos básicos. Só isso explica
que encontremos um jovem estudioso a afirmar seriamente que o costume de falar de um 'estado de coisas justo( ... ) deve ser considerado básico, pois quando qualificamos um homem de justo queremos dizer que
procura agir, em geral, de tal modo que de sua ação resulte um estado
de coisas justo'~. e chegando a acrescentar, algumas páginas adiante,
que 'parece [!] haver uma categoria de "justiça privada" relacionada à
conduta do homem para com seus semelhantes quando ele não age co-mo participante de uma das grandes instituições sociais~~. Talvez isso se
explique pelo fato de que hoje um jovem deparará pela primeira vez
com o termo 'justiça' em algum contexto semelhante, mas trata-se obviamente àe uma caricatura da,evolução do conceito. Como vimos, um
estado de coisas que não foi deliberadamente ocasionado pelos homens
não pode ter inteligência, virtude, justiça ou qualquer outro atributo de
valores humanos - nem mesmo se for a conseqüência impr~visível de
2John Dewey, 'Liberty and social conlrol', Social Frontier. novembro de 1935, e cf. os
comentários mais completos em minha obra The Constitution of Liberl)' (Os Fundamentos da Liberdade, São Paulo e Brasília, 1983), nota 21 do Capítulo 1.

povo,

3Morris Ginsberg em W. Ebenstein (org.}, Modern Politicai Thoughr: The Great Issues
(Nova Iorque. 1960).
4 David Miller, Social Justice (Oxford, 1976}, página 17. Cf. tambêm M. Duverger, The
ldea of Politics (Indianápolis, 1966}, página 171: 'A definição de justiça ( ... ) tem quase
sempre como ponto central a distribuição da riqueza e de beneficias sociais'. É de se perguntar se esses autores já teriam ouvido falar alguma vez de John Locke, David Hume ou
mesmo de Aristóteles. Ver, e. g., John Locke, Essays Concerning Human Understanding, IV, iii. 18:
Onde na.o há propriedade, na.o há injustiça. Esta proposição é tão r.ena quanto
qualquer demonstração de Euclides: pois se propriedade significa direito a algo.
e se o que chart".a.rn0s de 'injustiça' significa a invasão ou violação desse direito. é
evidente que, estando estas idéias assim formuladas e denominadas, posso estar
tão ~no de que a proposição é verdadeira como de que um triângulo tem três
ângulos iguais a dois ângulos retos.
·

A tollfusio moral e a deterioração da linguagem

No curso dos últimos cem anos, sob a influência da agitação socialista,
o próprio Sl!lltido em que são usadas muitas das palavras-chave designativas de ideais politicos sofreu tal modificação que hoje devemos hesitar em usar até palavras como 'liberdade', 'justiça', 'democracia' ou
'lei', porquanto já não transmitem o mesmo significado que outrora.
Mas, segundo a expressão atribuida a Confúcio, 'quando as palavras
perderem seu significado, as pessoas perderão sua liberdade'. Larnenta-

~[~:jt";;~···········v. .C:Imente,
.

não foram apenas divulgadores ignorantes, mas com fre-

I

so. Miller, op.

cit., página 23.
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um jogo que as pessoas tenham concordado em jogar, entabulando,
por interesse próprio, relações de troca com as demais. Evidentemente,
a justiça.de uma ação depende não dos seus fins, mas de sua obediência
a normas.
Tomados quase ao acaso, esses exemplos do abuso atual de termos
P?líticos- em que pessoas dotadas de habilidade verbal,,aoalterar o sigmficado de conceito_s;Qiie talYezji;Ullais tenham. compr~ndido,plenamen
te, foram eyy;mll!!d~-os de: qualquer conteúd(} claro - poderiam ser
exaustivam®te.'litad>!fu ~ díficil saber o que fazer quando os. inimigos da
liberd;tde-~intit!!!l!!n liberoals, como é boje prática comum nos EUA el\cetQJ c)li\!R(r:l~ semwe.,. como deveriamos, de pseudolibera.is - , ou
q~@Jrw.®;!riUtd~n;cia, tendo, na realidade, em mente o igualitarjs;n'*."I;uf!o>isso t: pa.tte dllque!a 'Traição dos Intelectuais' que, emboracc!e.'WJlci!!da pof· Julien Benda há quarenta anos, conseguiu criar desde·-<mtã()· um: ciima de· falsidade que se tomou habitual no debate de
queytões de política 'social' e na linguagem costumeira dos políticos,
acostumados a fazer uso dessa tapeação sem a reconhecer eles próprios
como tal.
Mas uão são apenas os socialistas confesses que nos levam por esse
caminho. As idéias socialistas penetraram tão profundamente no pensamento em geral, que isso não é feito nem sequer apenas pelos pseudoliberais, que simplesmente disfarçam seu socialismo com o rótulo que
assumiram, mas também por muitos conservadores, que adotaram as
idéias e o linguajar socialistas, empregando-os. constantemente, na
crença de que constituem elementos caracteristicos do pensamento
atual. Os responsáveis não são também unicamente pessoas com pontos
de vista solidamente firmados acerca das questões públicas ou que participam ativamente de sua discussão'. Na verdade, a forma mais ativa
de difusão das idéias socialistas continua a ser o que David Hume chamou de a ficção dos poetas<, a dos literatos ignorantes, certos de que as
atraentes palavras que empregam possuem um significado defmido. Só
o hábito explica, por exemplo, que centenas de milhares de homens de
negócios de todo o mundo ainda aceitem receber em casa periódicos
61.

Ior<iue,

A. Schumpeter, HistoryofEconomicA1111lJ>sis(N<>V&
1954), página 394: "Numa homenagem suprema. ainda que inesperada, os i::ni:J:nigos-do sistema da iniciativa prt.
vada houveram por bem aprOpriar ·sua legenda".
1

Com'o observou retentemente um amigo, se incluirmos todas as pessoas que acreditam
no que: chamam de •justiça social' entre os socialistas, como se deveria fazer, uma vez que
o que entendem por isso só poderia ser alcançado pelo uso do poder governamental, ~
mos forçados a admitir que provavelmente c:en:a de 90tN da populáçAo atual das democracias ocidentais slo socialistas.
8David Hume, A Treatise Qj Human Nature. livro ID, scçao 2, org. L. A. Selby-Bigge
(Oxford, 1958), página 49$.
·
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que, na seçào literária, recorrem até à linguagem obscena (tal como a
frase 'a abundância excremental da produção capitalista', citada pela
re,ista Time de 27 de junho de 1977) para pôr o capitalismo em
ridículo'. Ainda que o principio da liberdade exija que toleremos essas
indecências, era de se esperar que o bom senso dos leitores logo lhes
apontasse as publicações confiáveisiO.

Procedimentos democráticos e objetivos igualitários
Talvez a maior vitima desse processo de esvaziamento do significado
das pala . . Tas tenha sido, nos últimos tempos, o próprio termo 'democracia'. O maior abuso que dela se faz consiste não em aplicá-la a um
procedimento que permite uma concordância acerca de ações comuns,
mas em atribuir-lhe um conteúdo substantivo que prescreve os objetivos que essas ações devem ter. Contudo, por mais absurdo que isso seja. muitas das atuais invocações da democracia equivalem a exigências
de que os legislativos democráticos façam deter~inadas coisas. Afora
no que diz respeito à organização do governo, o termo 'democrático'
nada diz acerca dos objetivos específicos que o povo deve sancionar pelo voto.
O verdaàeiro valor da democracia é servir como uma prevenção sanitária que nos protege contra o abuso do poder, permitindo livrar-nos
de um governo e tentar substituí-lo por outro melhor. Trata-se, em outras palavras, da única convenção já àescoberta para permitir a mudança pacífica. Como tal, constitui um alto valor pelo qual vale. a pena lutar, uma vez que todo governo de que o povo não possa livrar-se por
meio desse processo consensual está fadado a cair t mais cedo ou mais
tarde, em mãos pouco confiáveis. Está longe, no entanto, de ser o mais
elevado valor político e nada impede que uma democracia ilimitada seja
pior que outws tipos de governo com poderes limitados.
Em sua forma ilimitada de nossos dias, a democracia perdeu muito
de sua capacidade de servir como proteção contra o poder arbitrário.
Deixou de ser a salvaguarda da liberdade pessoal, o entrave ao abuso
do poder governamental que se esperava que fosse quando ,1gorava a
seçao literária dessa revista e pródiga em constantes alusões erróneas a pretensa injustiça de nossa ordem econômica. Qual se supõe, por exemplo, ser a relação causal implici·
ta nas pala'\-Tas escritas pouco tempo ames (16 de maio de 1977) por um crítico de televisão sobre 'quanta miséria foi necessária para manter esses jardins do duque em tão bem
aparada elegância'?
~A

!Of.m relaçao à seção precedem e, ver meu opúsculo sobre The Canfusion of [Anguage in
Politicai Thoughr (Occasional Paper 20 of the Institute of Economic Affairs. Londres..
1968).
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crença ingênua de que, quando todo poder tivesse sido subordinado ao
controle democrático, todas as demais restrições ao poder governamental poderiam ser dispensadas. Ao contrário, converteu-se na principal
causa ~um aumento progressivo e cada vez mais rápido do poder e da
preponderância da máquina administrativa.
A. oniRotente· e.· onicompetente assembléia democrática única, em
que uma·m!lioria•em.condições.de governar só pode manter-se pela tentativa de· eliminar todas as causas de insatisfação de qualquer de seus
adeptos, é assimc forçada. a assumir o controle de todas as esferas da vida. A fim. de justificar as medidas que é obrigada a tomar para conservar o apoio. majoritário, é forçada a formular e a impor um código de
justiça.àistribuclva. inexistente e, no sentido estrito da palavra, inconcebível. Numa sociedade assim, ter influência politica torna-se muito
mais compensador para uma pessoa que criar novos meios de satisfazer
ás necessidades de seus semelhantes. Como tudo rende a se converter
n!lllla questão política em que se pode invocar a interferência dos poderes coercitivos do governo, uma parte cada vez maior da atividade humana é desviada dos esforços produtivos para os esforços políticos não só da própria máquina política mas, pior ainda, do aparelho paragovernamental em rápida expansão, cujo intuito é pressionar o governo
em favor de interesses particulares.
O que ainda não se compreendeu é que a maioria de uma assembléia
representativa com poderes ilimitados não é capaz nem obrigada a limitar suas atividades aos objetivos desejados ou mesmo aprovados por todos os seus membrosn. Se semelhante assembléia tem o poder de conceder benefícios especiais, em geral só será possível a uma maioria manter-se unida subornando cada um dos grupos especiais que a integram.
Em outras palavras, criamos, sob o falso nome de democracia, uma
máquina em que não é a maioria que decide, sendo todos os seus membros obrigados a consentir em muitos subornos para obter apoio majoritário para as próprias reivindicações especiais. Por admirável que seja
o principio das decisoes majoritárias quando aplicado a matérias de inH Essa debilidade do governo numa democracia onipotente foi, com bastante clareza, percebida pelo extraordinário cientista político atema.o carl Sd'.mitt, que, na década de
1920, compreendeu o caritter da forma de governo que então se <kscnvol\.ia provavelmente melhor que a maioria das outras pessoas, tendo posteriormente optado, em geral, pelo
que me parece ser, do ponto de vista moral e i.nteleaual, o lado errado. Cf. e. g., em seu
ensaio sobre 'Legalitãt und LegitimiUlt', de 1932 (reeditado em seu Verfassungsrechtliche
AufstJtze, Berlim, 1958, página 342):
Ein pluraiJstischer Paneienstaat wird rtJcht aus Starke und Kraft, sondem aus
Schwache 'total'; er imervenien in alie Lebensgebiete, weil er die AusprOche ailer Interessenten erfOllen muss. lnsbesondere muss er sich in das Gebiet der bisher staatsfreien Wirtschaft begeben. auch wenn cr dort auf jede Leitung und politischen Eintluss verzichtel.
Muitas dessas importantes conclusões jâ tinham sido enunciadas em 1926 em seu Die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus.
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teresse necessariamente geral, será perniciOsa a consequencia de sua
aplicação à partilha do botim que pode ser extorquido de uma minoria
dissidente.
Ao que parece, se conservarmos a democracia em sua forma presente, o próprio conceiro acabará caindo em tal descrédito que até a legítima defesa da decisão majoritária em questões de princípio passará em
branco. A democracia está em perigo porque as instituições a que recorremos para realizá-la geraram efeitos que confundimos com o objero
real_ Como eu próprio o sugeri ames, já não tenho certeza de que a palavra democracia poderá ainda esc~par à aversão que, por bons motivos, passou a inspirar a um númer'o·crescente de pessoas, mesmo que
poucas já tenham ousado expressar publicamente sua desilusão".
Em suma, a raiz do problema consiste, é claro, em que, numa democracia ilimitada, os detentores de poderes discricionários são forçados a
usá.~~os, quer queiram quer não, para favorecer grupos particulares de
cujos votos decisivos dependem seus poderes. Isso se aplica tanto ao governo quanto a instituições democraticamente organizadas, como os
sindicatos. Mesmo que, no que diz respeito ao governo, alguns desses
poderes lhe permirain realizações desejáveis cm si mesmas, devemos
abster-nos de conferi-los uma vez que esses poderes discricionários lev~ inevitável e necessariamente, a autoridade a uma situação em que
será obrigada a tomar um número ainda maior de medidas perniciosas .

'Estado' e 'sociedade'
Se aemocracia significa manutenção de uma sociedade de homens livres, seguramente a maioria de um corpo político não deve ter o poder
de •moldar' a sociedade ou de obrigar seus membros a servir a fins específicos - i. e., fins que não a ordem abstraia que ela só pode assegurar
fazendo cumprir uniformemente normas abstratas de conduta. A missão do governo é criar uma estrutura em cujo âmbito indivíduos e grupos possam perseguir com êxito seus respectivos fins e, por vezes, usar
seus poderes coercitivos de arrecadar impostos para prestar serviços
que, por alguma razão, o mercado não pode prestar. Mas a coerção só
se justifica quando seu objetivo é prover essa estrutura em q~e todos
podem usar suas habilidades e conhecimentos para os própnos fins,
desde que não interfiram nos domínios individuais igualmente protegJdos dos outros. Exceto quando 'atas de Deus ou dos inimigos do Rei'
tornam necessário conferir a uma autoridade poderes temporários de
emergência, revogáveis a qualquer momento pelo organismo que os
12Ver Capitulo

13, página 42.
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concedeu, não é necessário que alguém detenha o poder da coerção discriminatória. (Quando esses poderes precisam ser usados para evitar
um crJ.me presumível, a pessoa a quem foram erroneamente aplicados
deve ter direito a plena indenização por todo o dano sofrido.)
Grande parte da confusão associada a ess.e tema decorre da tendência (particularmente acentuada na Europa continental,, mas que, com a
difusão·. das idéias: socialistas, se propaga: com• rapidez. também pelo
mU!l.\IO•IID&IP..sa>~ômli1); a iden,titicar 'Estado' e 'sociedade'. O Estado,
orgatrizllçjjq,<la, ~opulação de um território sob um governo único, emb'ora.conciiç!IQ• indispensável para o desenvolvimento de lima sociedade
aya,~;~ç;~da,, está, contudo, muito longe de ser o mesmo que sociedade,
o.u.melhor••. Q. mesmo que a multiplicidade de estruturas espontâneas e
autO!;leradoras fo0rrnadas por homens dotados de alguma liberdade, única.a merecer o noine de sociedade. Numa sociedade livre, o Estado é
uma organização entre muitas - aquela encarregada de fornecer uma
estrutura externa efetiva que possibilite a formação de sistemas autogeradores, mas uma organização que se restringe ao aparelho governamental e não deve determinar as atividades dos indivíduos livres. E ainda que o Estado enquanto organização inclua muitas organizações vo- .
luntáP..as, é a rede espontaneamente formada de relações entre os indiv!duos e as várias organizações por eles criadas que constitui as sociooades. As sociooades se formam, ao passo que os Estados são feitos. É
por isso que, na medida em que podem produzir os serviços requeridos,
ou estruturas autogeradoras, as sociedades são infinitamente preferiveis, enquanto as organizações, fundadas no poder de coerção, tendem
a se tomar uma camisa-de-força que se revela perniciosa assim que vai
jÜém da aplicação das normas necessariamente abstratas de conduta no
uso de seus poderes.
Com efeito, é muito enganoso apresentar os habitantes ou cidadãos
de determinada unidade politica como protótipo de uma sociedade.
Nas condições moderrtaS não há normalmente unia sociedade única a
que o indivíduo pertenç;~, e é extremamente desejãvel que não haja. Por
sorte pertencemos; cada um de nós; a muitas diferentes sociedades, soe
brepostas e entrelaçadas, com que podemos ter vínculos mais ou menos
fortes e duradouros. A sociedade é uma rede de relações voluntárias entre indivíduos e grupos organizados e, em termos exatos, raras vezes um
homem pertencerá exclusivamente a uma única sociedade. Para fins
prãticos, talvez não seja nocivo destacar em certos contextos uma parte
do sistema complexo de rooes - muitas vezes ·hierarquicamente relacionadas -como especialmente relevante ao tópico em discussão, presumindo-se que se compreendem a que parte desse complexo se refere como 'a sociedade' aquele que fala ou escreve. Mas nunca se deveria esquecer que hoje muitas pessoas e organizações pertencem a redes que se
estendem para além das fronteiras nacionais, assim como, no interior
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de uma nação, todos podem integrar muitas diferentes estruturas desse
tipo.
Na verdade, a ação das forças ordenadoras espontâneas e das normas de conduta que possibilitam a formação dessas estruturas ordenadas a que chamamos de sociedade só se torna plenamente inteligível se
nos dermos conta da multiplicidade das estruturas em superposição
(evidenciando-se, ao mesmo tempo, nossa incapacidade de compreender seu funcionamento em detalhe).
Todos os que percebem a natureza complexa dessa rede de relações
que determinam os processos sociais deveriam também reconhecer
prontamente o falso antropomorfismo de se conceber a sociedade
'agindo' ou 'querendo' algo. De início, é claro, ·as socialistas procuraram disfarçar o fato de que suas proposias equivaliam à busca de aumentar os poderes coercitivos do governo, preferindo falar de 'socialização' em vez de 'estatização: ou 'poiiticalizaç~o· dos meios de produção, etc. tv1as isso os fez recorrer cada vez mais à interpretação antropomórfica da sociedade - essa tendência a interpretar .efeiros de proces-

sos espontâneos como algo dirigido por uma 'vontade', produzido ou
prc~-:iuzível por uma intenção. profundamente entranhada na estrutura
do pensamenro humano primitivo.
A maior parte dos processos de evolução social ocorre sem que ninguém o deseje ou preveja e é justamente por isso que dá lugar à evolução cultural. De um processo dirigido não pode emergir nada maior que
aquilo que a mente diretora é capaz de prever, que seria a única a poder
beneficiar-se da experiência. Uma sociedade em desenvolvimento não
progride porque o governo lhe incute novas idéias, mas pOrque novas
· formas e métodos são constantemente experimentados num processo de
tentativa e erro. Voltando a repetir, as condições gerais favoráveis que
auxiliam pessoas desconhecidas em circunstâncias desconhecidas é que
geram o aperfeiçoamento que não poderia ser efetuado por nenhuma
autoridade.

Um jogo regido por normas jamais pode comportar
jnstiça de tratamento
Foi de fato a descoberta de que um jogo regido por normas dava a todos melhores possibilidades, mesmo com o risco de alguns obterem piores resultados que em outra situação, o que levou o liberalismo clássico
a visar à completa exclusão do poder na determinação dos rendimentos
relativos auferidos no mercado. Combinada à precaução de amortecer
o risco mediante a provisão de uma renda mínima uniforme à margem
do mercado para todos os que, por algum motivo, fossem incapazes de
ganhar ao menos isso no mercado, não deixa nenhuma justificativa mo-
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ral para o uso da força pelo governo ou qualquer outro grupo organizadp cPm o objetivc de determinar rendimentos relativos. Com efeito
tornou-s<;.claro dever moral do governo não só abster -se de qualquer in:
terf~rência desse gênero no jogo, como impedir que qualquer grupo orgamzado arrogue esse poder para si.
.~'!um sis:ema em que o uso da. f,orça para determinar c.ondições matenatuelattvas ou absolutas está em princípio excluído, nem o que uma
pessoacdev,<l'scrrinduzida a f"-"er no interesse geral num dado momento

s~~Poàe_m:Q.~mpenhar,

não ét infelizmente, urna questão de justiça,

esiln resuítado.de fatos que não podem ser previstos ou controlados. O
que_ o:. público e~ receio eu, até mesmo muitos economistas de renome
não entendem é que os preços ofereciàos pelos serviços nesse processo
atuam não como remuneração das diferentes pessoas pelo que fizeram
mas como sinais que lhes indicam o que devem fazer tanto no interess~
próprio quanto no interesse 2eral.
'
E mera tolice conceber o; diferentes prêmios que as diferentes pessoa:' obterão .n.o jogo - que aprendemos a jogar porque assegura a
maiS plena u~l;zação de conhecimentos e habilidades dispersos - , como se os PartiCipantes fossem 'tratados' diferentemente pela sociedade.
Mesmo que a posição inicial seja determinada pelas circunstâncias acidentais da história prévia, ao longo da qual o jogo pode não ter sido
sempre jogado com honestidade, se o objetivo é fornecer o máximo de
~portunidades aos hom_ens tal como são, sem nenhuma coerção arbitrána, só podemos alcança-lo tratando-os segundo as mesmas normas, indepe~dentc:m.ente de suas diferenças factuais, e deixando que o resultado seJa dectdtdo pelas constantes reestruturações da ordem econômica
determinadas por circunstâncias que uínguém pode prever.
.
'
..A concepção bãsica do liberalismo clássico, a única capaz de possibilitar um governo decente e imparcial, é que o governo deve considerar
toda:>~· pessoas iguais, por mais desiguais que de fato sejam, e que, se
restringir (ou favorecer) de algum modo a ação de uma delas, deverestringir (ou favorecer) igualmente, segundo as mesmas normas abstratas; as ações de todas as demais. Ninguém tem direitos especiais sobre o
govc:rno P?r ser rico ou pobre, além da garantia de proteção contra toda vtolênCia de quem quer que seja e a de receber uma certa renda mínima uniforme quando as circunstâncias forem de todo adversas. Mesmo
constatar a desigualdade factual dos indivíduos e usá-la como pretexto
para uma coerção discriminatória constitui uma violação das condições
bãsicas em que homens livres se submetem ao governo.
Esse jogo não favorece apenas o vencedor, porquanto o que ele ga.
nha por prestar aos outros o melhor serviço sempre é apenas parte do
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que terá acrescentado ao produto social; e só jogando segundo as normas desse jogo podemos assegurar esse elevado grau de utilização de recursos que nenhum outro método pode propiciar.

O paragoverno de grupos organizados e a hipertrofia governamental

nem a_~,qQa.fiti4;QU.e-lhe deve-ser ofe_recida corno remuneracão constitue~
uma questí!!Hl.e· iustiça. A utilidade social'relativa das diferentes atividades·de ll!llaJ1essoa, e mesmo das várias atividades que diferentes pes-
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!\-1uitos dos mais graves defeitos do governo contemporâneo, amplamente reconhecidos e depi.Jrados mas considerados conseqüências inevitáveis da democracia, são de fato apenas conseqüências do caráter ilimitado da democracia atual. Ainda não se percebeu claramente o fato
básico de que, nessa forma de governo, este pode ser forçado a fazer tudo que a constituição o autoriza, ainda que não o julgue acertado, desde que os beneficiários da mediàa sejam grupos de cujo apoio decisivo
depende a força majoritária do governo. A conseqUência é que a estrutura de grupos particularc:: organizados, morHada exclusivamente para
pressionar o governo, estâ-se transformando no pior dos pesadelos que
o compelem a ser pernicioso.
Dificilmente se pode levar a sério o pretexto de que toàos esses traços ào corporativismo incipiente que caracterizam o paragoverno são
necessários para aconselhar o governo sobre os efeitos prováveis de
suas decisões. Não se tentará avaliar aqui em que medida os membros
mais capazes e bem informados da sociedade já foram absorvidos por
essas atividades essencialmente atai-sociais. Note-se apenas que ambos
os lados dos que hoje são eufemisticamente chamados de 'parceiros sociais' (Sozialpartner) são, com freqüência, forçados a desviar alguns de
seus melhores homens do processo de produção, para a tarefa que consiste em anularem uns o trabalho dos outros. Pouco tenho a acrescentar
à magistral descrição do funcionamento desse processo de governo por
meio de coalizões de grupos organizados feita pelo professor Mancur
Olson, Jr, em seu livro The Logic ojCollective Actionn, e apenas recapitularei alguns pontos.
É óbvio que toda pressão exercida sobre o governo para induzi-lo a
usar seus poderes coercitivos em benefício de grupos especificas é prejudicial à grande maioria. Mas é imperdoável alegar que, sob esse aspecto, a situação é a mesma em todos os lados e que, em particular, a
pressão que pode ser exercida pelas grandes empresas ou companhias é
comparável à das organizações de trabalhadores, autorizadas por lei ou
jurisdição, na m~lioria dos países, a usar de coerção para obter apoio a
sua política. Ao se conferir aos sindicatos, por razões supostamenté
13 Harvard University Press, 1965. Cf. também minha introdução à tradução alemã desse
livro, realizada pelos membros de meu seminário de Freiburg e publicada com o titulo Die
Logik des kollektiven Hande/ns (Tübingen, 1968).
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'sociais', privilégios exclusivos de que raramente o próprio governo goza, permitiu-se às organizações de trabalhadores explorar outros trabalhadores, privand<>;os por completo da oportunidade de um bom emprego, jimbora seja comum ignorar-se essa situação, os principais poderes dos sindicatos têm hoje por único fundamento o fato de conseguirem usar sua força para impedir que outros trabalhadores façam o trabalho que desejam.
Mas, à parte o fato de., qu~· QS; sindkatos: SÓ• podem conseguin· pelo
exereí.cio <les~ Jl<ldjl)'r tuna· rnl!Jho<a relati\(a des. salániiils de· seus mem~
bros - aQ, preyp·d.it rl!duzir a: p~odutividade· gj:Ial d@: trabalho· e; p<>r
conseguinte; o· nível• geral: doS; salários reais.•. somado, à necessidade· de
in.flacio.!laf. it qu~:o w!!Jt levar uro governo que controle a emissão de
moeda•-•. <;s§e sistema está. desíruindo rapidamente a ordem e.conômica, Hoje os:sindi!:atossl!o capazes de pôr o governo numa situação em
que só lhe resta optar entr~ promover a inflação ou ser responsabilizado
pelo desemprego gerado peta politica salarial dos sindicatos (em especial a de; manter constantes as relações entre os salários de diferentes categdrias). Essa situação não tardará a destruir todo o sistema de mercado, provavelmente por meio do controle de preços que a inflação progressiva obrigará os governos a impor.
Assim como não posso examinar o papel global do paragoverno, em
constante expansão, tampouco posso iniciar, a esta altura, uma discussão sobre a ameaça criada pelo incessante crescimento da máquina governamental, i. e., a burocracia. Na medida em que parece abarcar tudo, a democracia torna-se uma impossibilidade no nível governamental. É ilusão crer que o povo ou seus representantes eleitos podem governar uma sociedade complexa em suas particularidades. O governo
baseado no apoio geral de uma maioria determinará ainda, é claro, os
passos importantes, desde que não tenha sido simplesmente compelido
a dá-los pelo impulso das próprias ações anteriores; O governo, porém,
já se está tornando tão complexo que é inevitável que seus membros,
como os chefes dos vários ministérios, se convertam cadavez mais. em
fantoches da burocracia, á qual continuam dando 'instruções gerais',
mas de cujo funcionamento depende a execuçllo de·todos"os'pormenores. Não é sem razão que os governos socialistas desejam dai a essa,burocracia um caráter político, porque é por meio dela e não de qualquerórgão democrático que se toma um número cada vez maior de decisões
cruciais. Nenhum poder totalitário pode ser alcançado sem isso.
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apropriação de funções ames exercidas por autoridades regionais ou locais. Talvez com a única exceção da Suíça, o governo central não só se
tornou, em quase todos os países, o governo por excelência, mas vem
incorporando constantemente um número cada vez maior de atividades
à sua exclusiva comperência. Passou-se a considerar inevitável e natural
que uma nação seja governada, sobretudo, a partir de sua capital e que
esse poder central não só ihe confira uma estrutura jurídica comum (ou
pelo menos gar2.nra a existência de uma lei determinável que regule as
relações entre todos os seus habitantes). mas também que um número
crescente dos se:\·~ços prestados ao povo pelo governo seja administrado por um único cena o de comando- ainda que, nos últimos tempos,
tendências ao se-.-:-ess!Onismo revelem em muitas partes do mundo· uma
indignação cada vez maior contra essa situação.
Ultimamente~ o crescimento dos poderes do governo central foi também muito favorecido pelos planejadores centrais que, ante o fracasso
de seus esquemas em âmbito local ou regional. costumavam afirmar
qüe, para tnem êxiro, os mesmos precisavam ser aplicados em escala
mais ampla. O malogro em dominar até os problemas de uma esfera limitada foi muitas vezes usaâo como pretexto para a experimentação de
esquemas ainda mais. ambiciosos e ainda menos condizentes com a administração cemral ou o controle pela autoridade.
No entanto .. o motivo decisivo da crescente preponderância do governo central nos nossos dias é que só nesse nível, pelo menos nos Estados unitários, a elaboração de leis possuía o poder ilimitado que nenhuma legislação deve possuir e que lhe permitia talhar suas 'leis' de modo
a autorizar a administração a recorrer às medidas discricionárias ediscriminatóiias indispensáveis à obtenção do controle desejado dos processos econômicos. Se o governo central pode determinar muitas coisas
que um governo local não pode, o meio mais fácil de satisfazer reivindicações de grupos consistirá em pressionar para que a decisão caiba à au~
toridade que detém esses poderes. Privar os legislativos nacionais (e,
nas federações, os estaduais) do poder de fazer leis para conferir poderes discricionários à administração equivaleria, pois. a eliminar a principal causa da centralização progressiva de todo governo.

A devolução da política interna ao governo

local~<

Democracia illmilada e centralização

Sem os poderes arbitrários inadvertidamente conferidos aos 'legislativos', sem dúvida toda a estrutura dos governos se teria desenvolvido em
moldes muito diversos. Se toda a administração estivesse subordinada a

Em nenhum outro aspecto, os efeitos da democracia ilimitada são mais
claros que no aumento generalizado do poder do governo central pela

14Dessas siruações surgem obviameme muitos problemas, imensamente diS\.-utidos pelos
liberais ingleses do século XIX a propósito de sua Jura contra as leis de usufruto da pro-
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uma lei uniforme que não lhe fosse possível alterar, e que ninguém pudesse modificar para fazê-la favorecer propósitos administraúvos específicos, o abuso da legislação a serviço de grupos de pressão deixaria de
existir. A*maior parte das atividades de prestação de serviços hoje exercidas pelo governo central poderia ser devolvida a autoridades regionais
ou locais que seriam autorizadas a arrecadar tributos a taxas que poderiam determinar, di!sde q)le as impusessem e distribuíssem em coRforntidade com norm~ g<:rais, estabelecidas por um legislativo centraL
Acredito, que o, r:es,ultado seda' a transformação de governos locais e
mesmo re&iPnais e_m, empresas quase comerciais que concorreriam entre
siipara atrair, hai>itaJJ<es. Se;;iam obrigados a oferecer uma combinação
d<> benefíciQl!, lé custos que t'Ornassem a. vida em seu território pelo menos tão atraente quanto em outros locais ao aicance de seus cidadãos
potenciais. Supondo que as leis lhes vedassem restringir a livre migração, bem- como- discriminar na tributaçãot seu único interesse seria
atrair os que pudessem prestar. em sua condição, a maior contribuição
ao produto comum.
Voltar a confiar a administração da maioria das atividades governamentais de prestação de serviços a unidades menores acarretaria provavelmente o renascimento de um espírito comunitãrio, hoje em grande
pane sufocado pela centralização. A tão reconhecida desumanidade da
sociedade moderna resulta não tanto do caráter impessoal dos processos econôrnicos, em que o homem em geral trabalha necessariamente
para fins que desconhece, quanto do fato de que a centralização política o privou, em larga medida, da possibilidade de influir na conformação do ambiente que conhece.
priedade. Muita luz sobre essas questões poderá ainda ser encontrada em Edwin Cannan,
The History of Local Rates in England (2~ ed., Londres, 1912).
Nesse caso, um dos problemas mais dificeis ê talvez o modo como o desejo de atrair ou
conservar residentes deveria e pode ser associado à liberdade que deve ter derenriinada comunidade de escolher quem aceitar e quem recusar como membro. A liberdade de migração é um dos princípios amplamente aceitos e mais admiráveis do liberalismo. Mas deveria ela dar ao estrangeiro em getai o direito de-_se·estabelecer ·numa comunidade em que
não é bem-vindo? Tem ele d_ireito a que lhe dêem um emprego ou lhe vendam uma casa
quando nenhum residente está disposto a fazê-lo? 01;l.-eria evidentemente ter o direito de
aceitar um emprego ou comprar uma casa se estes lhe fossem oferecidos. ~ias têm os habitantes individuais o dever de lhe oierecer uma coisa ou outra? Será necessariamente
uma ofensa se eles combinarem voluntariamente não o fazer? Algumas a.Ideias suíças e tirolesas têm um modo de manter afastados os estranhos que nem infringe nem se fundameltta em nenhuma lei. Seria isso antiliberal ou é moralmente justificável? No tocante a
comunidades amigas e estabelecidas. não tenho respostas seguras para essas questões.
Mas, conforme sugeri em The Corutitution of Liberty, pãginas 349-53, vejo a possibilidade de futuros desdobramentos em termos de projetas imobiliários com base numa divisão
dos direitos de propriedade entre uma incorporadora que detém os direitos livres e alodiais sobre o conjunto dos lotes. de um lado e, do outro, os proprietários desses lotes que
podem arrendá-los por um longo período? com uma certa garantia, estabelecida por contrato, contra modificaçOes indesejãveis do conjunto.
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A Grande Sociedade só pode ser uma sociedade abstrata- um sistema econômico de aue o indivíduo se beneficia obtendo os meios para a
consecução de todÔs os seus fins e ao qual deve dar sua contribuição
anônima. Isso não satisfaz suas necessidades emocionais e pessoais. Para o homem comum, é muito mais importante participar da gestão dos
assuntos de seu município, hoje retirada, em grande parte, das mãos de
pessoas conhecidas e em quem se pode confiar e transferida a uma burocracia mais remota que se lhe afigura uma máquina desumana. E se,
na esfera que ele conhece, é benéfico despertar o int~esse do indivíduo
e induzi-lo a contribuir com seu conhecimento e opinião, convocá-lo
sobretudo para expressar opiniões em matérias que não lhe interessam
diretamente só pode motivar o desprezo por toda a política 15 •

A aboüção do monopólio governamental da prestação de serviços
É sem dúvida desnecessário que o governo central decida quem deve ser
autorizado a prestâr os diferentes serviços e é extremamente indesejável
que tenha poderes compulsórios para fazê~lo. Na verdad~. embora
ocorra por vezes em nossos dias que só órgãos governamentais com p~
deres compulsórios para arrecadar contribuições prestem_ c~rtos serv:ços, nada justifica que um órgão governamental tenha o d1re1to exclusivo de fornecer um serviço. Ainda que possa ocorrer que o fornecedor
estabelecido de aiguns serviços tenha melhores condições de prestá-lo
que qualquer possível concorrente privado, conquistando assim u:n
monopólio de facto, não há interesse social em lhe conceder o monopolio legal de qualquer gênero de atividade. Isso significa, é claro, que se
deve exigir que todo órgão governamental autorizado a usar seu poder
de tributação para financiar esses serviços devolva as taxas cobradas
para esse fms a todos os que prefiram obte~ os serviço~ de outro modo.
Aplica-se isso, sem exceção, a todos os serv1ços que ho]e o governo monopoliza ou pretende monopolizar (excetuando-se apenas a defesa.': a
aplicação da lei, bem corno a manutenção, para esse prop6s1to- a1 mcluída a defesa contra inimigos externos - . das forças armadas), a saber todos os serviços, da educação aos traJtsportes e às comunicações,
incluindo os correios o telégrafo, o telefone, a radiodifusão, todos os
chamados serviços d~ 'utilidade pública'. os vários seguros 'sociais' e,
acima de tudo a emissão de moeda, Talvez alguns desses serviços possam ser por e~quanto mais eficientemente realizados p~r um monopólio de facto; mas seremos incapazes de assegurar se~ ~~nmoramento ou
evitar a extorsão a menos que outros tenham a poss1b1hdade de oferecer
melhores serviços de quaisquer desses gêneros,
ISCf. a passagem de _J. A. Schumpe1er citada no Capítulo 12, nota 16.
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Como aconteceu com a maioria dos tópicos referidos neste capítulo

final, não posso empreender aqui uma análise mais detalhada das atividades de.prestação de serviços hoje exercidas pelo governo; mas em alguns casos determinar se ele deve ter o direito exclusivo de prestá-los é

questão de importância decisiva, que não envolve só a eficiência, tendo
crucial _significado para a; preservação de- uma sociedade livre. Nesses
casos, a obJI'\',llo.c.ontr;tq,uai5quer p<>deres monopólicos do, governo deve.prepwdera~; ainda· que; tal rn;onopóli0· prometa serviços de qualidade superior;. 1lalvez venhamos a descobrir, por exemplo, que um monopólio zyYefillamentaldas.telecomunicações pode constituir uma ameaça
tã'O gr,aYee 4• lil~erdade política quanto a supressão da liberdade de imprensa. (1);sistema. postal é outro exemplo em que ó presente monopólio
g_9vernam,;nta!: decorre exclusivamente do empenho do governo por

controlar a a(hidade privada, tendo prodU2ido, em quase todo o mundo, um serviço em constante deterioração.
Acima de tudo, entretanto, devo frisar que, enquanto trabalhava
neste livro, cheguei, devido a uma convergência de razões políticas e
econõmicas, à firme convicção de que um sistema econômico livre jamais voltará a funcionar de modo satisfatório, e de que nunca poderemos eliminar seus defeitos mais graves ou deter a constante expansiro
da máquina governamental se não a privarmos do monopólio da emissão de moeda, Julguei necessário desenvolver essas idéias em outro
livro 16 , e temo agora, de fato, que todas as salvaguardas contra a opressão e outros abusos do poder governamental que a reestruturação do
governo nos moldes sugeridos neste volume pretende alcançar sejam de
pouca valia caso não se elimine, ao mesmo tempo, o controle do governo sobre a oferta de moeda. Uma vez que estou convencido de que boje
já não existem normas rígidas exeqUíveis e capazes de assegurar uma
oferta monetária pelo governo que satisfaça as legítimas demandas de
moeda e mantenha estável, ao mesmo tempo, o seu valor, parece-me
não haver nenhuma outra forma de consegui-lo a não ser pela substituição das atuals moedas. nacionais por diferentes moedas competitivas
oferecidas pela iniciativa privada,'eritre as quais o povo poderia escolher a que mais conviesse às suas transaçOes•.
Isso me parece tão importante que seria essencial à constituição de
um povo livre Ílxar esse princípio por meio de uma cláusula especial,
como: 'O Parlamento não fará lei alguma que restrinja o direito de toda pessoa de possuir, comprar, vender ou emprestar, fazer e executar
contratos, calcular e manter suas contas em qualquer tipo de moeda
que escolha'. Embora isso esteja, na realidade, implícito no principio
básico de que o governo só pode impor ou proibir formas de ação com
l6Denationalization of Money - The Argument Refined (2~ ed., ampliada. Jnsmme of
Economic Affairs. Londres~ 1978).
·
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base em normas gerais abstratas aplicáveis ig-ualmente a todos, inclusive ao próprio governo, essa aplicação específica do princípio é ainda
demasiado inusitada para que se espere que os tribunais compreendam
que já não devem reconhecer a antiqüíssima prerrogativa do governo
sem que a constituição o enuncie expiicitarnente.

O desrronamento da politica
Apesar de ter pretendido fornecer, ao fim desre traOalho, algumas indicações sobre as conseqüências dos princípios aqui apresentados para as
relações internacionais, considero impossível fazê-lo sem alongar demasiadamente a exposição. Para tanto, seriam necessárias investigações adicionais que me sintO pouco disposio a empreender a esta altura.
Acredito que o leitor não terá dificuldade em perceber de que maneira o
desmantelamento do Estado monoiitico, bem como o princípio de que
todo poder supremo deve ser restrito a funções essencialmente negativas - poderes de emitir proibições - e todos os pc-deres positivos Hmi-

tados a órgãos obrigados a funcionar segundo normas que não podem
alterar, terão amplas aplicações a Oiganizações int~rnadonais. Conforme.já sugerit7, os esforços feitos neste século para criar um governo internacional apto a garantir ·a paz não íorarn conetamente dirigidos:
criamos numerosas autoridades especializadas visando a estabelecer regulamentos específicos, não um verdadeiro direito internacionai capaz
de limitar .os poderes dos governos nacionais de se prejudicarem uns aos
outros. Se os valores comuns supremos são negativos, tanto as normas
comuns supremas como a autoridade suprema deveriam ser essencial-

mente limitadas a proibições.
É indubitável que, em geral, a política se tornou demasiado importante, dispendiosa e nociva. absorvendo um e.xcesso de energia mental e
de recursos materiais, e que, ao mesmo tempo, vem perdendo cada vez
mais ó respeito e o apoio do povo em geral, que passa e encará-la como
um mal necessário, mas incurável, a ser tolerado. Não obstante, a atual
magnitude, distanciamento e - ainda assim - ubiqüiàade do aparellio
político como um todo não constitui algo que os homens tenham escolhido, mas é fruto de um mecanismo obstinado que-estes construíram
sem prever seus efeitos. É evidente que hoje o governo não é um ser hu-

mano em quem se possa confiar, como o ideal do bom governante herdado de nossos antepassados ainda o sugere à mente ingênua. Tampouco é a resultante da sabedoria conjunta de representantes ~onfiáveis,
cuja maioria pode entrar em acordo sobre o que é melhor. E uma mál7Ver neste Capitulo página 139 e seguintes.
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quina regida por 'necessidades políticas' só remotamente innuenciadas
pelas opiniões da maioria.
· Enqu'Wto a legisiação propriamente dita concerne a princípios duradouros e não a interesses particulares, todas as medidas específicas que
o governo pode tomar acabam virando questões de politica rotineira. É
ilusão acreditar que essas medidas são normalmente determinadas por
necessidades objetjy.as,, s_obr;e as quais pessoas sensatas· podem· chegar· a.
uma~:ordo. l;lítsempre·custos a confrontar com os objetivos visados, e
não:há·J~steS:.:r:eais..q_ue.permitam avaliar a i"mponância relativa do que·

se·pod<rrá alçançar-e do que se terá d.e sacrificar. Esta é a grande diferença entre leis;f>!!rais- destinadas a dar a todos melhores oportunidad.es_~pYa.,pora.i{)_JJ:fu-1-dP...lhes uma ordem em que há boas perspectivas de se
encontrar l!m• parceiro para transações proveitosas para ambas as partes,_ e medidas coercitivas que visam a favorecer determinadas pessoas
ou grupos. Enquanto o governo puder recorrer legitimamente à força
para fazer uma redistribuição de benefícios materiais - e esse é o espírito do socialismo - não se poderá exercer nenhum controle sobre os
instintos predatórios de todos os grupos desejosos de obter mais para si
mesmos. Quando a politica se converte numa disputa por fatias do bolo
da renda, é impossível haver um governo decente. Este só poderá existir
se todo uso de coerção destinado a assegurar ceno rendimento a determinados grupos (acima de um minimo uniforme para todos os que não
possam ganhar mais no mercado)·for eliminado por ser imoral e estritamente anti-social.
Hoje, os únicos detentores de poder não controlados por nenhuma
lei que os subordine e impelidos pelas necessidades políticas de uma máquina obstinada silo os assim chamados legisladores. Contudo, a forma
reinante de democracia é, em última análise, autodestrutiva, uma vez
que impõe ao governo encargos acerca dos quais não há e não pode haver um acordo da maioria. Toma-se, pois, necessário restringir esses
.. poderes para prot~er a democracia contra si mesma.
Uma constituição como a proposta aqui impossibilitaria evidente.. mente tóda1riedida socialista que visasse à redistribuição; Isso é tão justificável_ quanto qualquer outra limitação constitucional do poder destinada a impossibilitar a destruição da democracia e a ascensão de governos totalitários. Pelo menos quando - e acredito que esse tempo não
está distante - as crenças tradicionais do socialismo forem reconhecidas como ilusão, será preciso tomar precauções contra o contágio sempre passivei dessas ilusões, fadado a provocar uma recaída acidental no
socialismo.
Para isso, não bastará deter os que desejam destruir a democracia
para, em seu lugar, construir o socialismo, ou mesmo apenas os que estão totalmente comprometidos com um programa socialista. O mais
forte esteio da tendência ao socialismo é hoje constituído pelos que afir-
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mam não querer nem o capitalismo, nem o socialismo, mas sim um
'meio-termo' ou uma 'terceira via'. Segui-los é tomar um caminho seguro para o socialísmo, porque, quando permitimos aos políticos interferir na ordem espontânea do mercado em benefício de grupos específicos, eles passam a não ter como negar essas concessões a qualquer grupo de cujo apoio dependam. Iniciam, assim, aquele processo cumulativo que leva, por necessidade interna, se não ao que os socialistas imaginam, pelo menos a uma dominação progressiva dos processos econômicos pela política.
Além de um mercado atuante, em que ninguém pode determinar ao
certo o grau de emiquecimcnto de grupos ou indivíduos, e de uma administração centrai em que isso é esrabelecido por um grupo organizado para o exercicio do poder. não há um terceiro princípio com vistas à
organização do processo económico que possamos escoiher racionalmente para atingir quaisquer fins desejáveis. Os dois princípios são incompatíveis, uma vez que qualquer combinação impede a consecução
dos objetivos de ambos. E, se nunca poderemos alcançar o que imaginam os socialistas, a permissão daàa aos políticos para conceder benefícios especiais àqueles de cujo apoio necessitam destruirá, não obstante,
a ordem aurogeradora do mercado, propícia ao bem comum, substituindo-a por uma ordem imposta pe!a força e determinada por vontades
humanas arbitrárias. Temos à nossa frente uma escolha inescapável entre
dois princípios incompatíveis e, por mais distantes que sempre possamos
estar da plena realização de um ou de outro, não pode haver um meiotermo estável. Seja ele qual for, o princípio que tomarmos como fundamento de nossas ações nos impelirá sempre para algo imperfeito, sem dúvida, mas que se assemelhará cada vez mais a um dos dois extremos.
Uma vez que se perceba claramente que o socialismo, tanto quanto o
fascismo ou o comunismo, conduz ao Estado totalitário e à destruição
da ordem.democrática, torna-se evidentemente legítimo tomar precauções contra uma recaída acidental num sistema socialista por meio de
dispositivos constitucionais que privem o governo dos poderes discrimin~uórios de coerção, mesmo para propósitos que na ocasião todos considerem bons.
Por menos verdadeiro que isso muitas vezes pareça, o mundo social
é regido, a longo prazo, por certos princípios morais em que a totalidade do povo acreàita. O único princípio moral que já possibilitou o desenvolvimento de uma civilização avançada foi o da liberdade individual, segundo o qual o individuo é guiado, em suas decisões, por normas de conduta justa e não por determinações específicas. Numa sociedade de homens livres, não pode haver nenhum principio de conduta
coleriva que restrinja o indivíduo. Devemos o que já conquistamos ao
fato de se ter assegurado aos indivíduos a possibilidade de criar para si
mesmos um domínio protegido (sua 'propriedade'), no qual podem
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usar suas habilidades para os próprios fins. O socialismo carece de
~alquer princípio de conduta individual e, ademais, sonha com um estadó.. de coisas que nenhuma ação moral de indivíduos livres pode

ocasionar. ~
Nbatalha final contra o poder arbitrário ainda está por vir - a luta
contra o socialismo e em prol da aboli~o de todo. p_oder coercitivo de
dírigjr esforços individ.uais e distribuir·ditlibera;damen.te.seus: fT<utoS>.Esperocchegar o molll!tll(o,em q11eoesse caráteJ totalitário· e essenciahnente:
arbitrário:de todo,s_ocialismo seja.tão amplamente compreendido·q~
to: o:do:C~Iffi!JJÍSmOJ e. o. do fascismo e em· que, por coHseguinte; as. barreiras •contr~ t:o.da, t;mlativa de· obtenção. desses poderes totalitários sob
qualqueF; pr<:W;;.to. tJJ;râp. apro~açã.o geral.'
Qqueetent>:1inestesvolumes (e no ensaio que fiz em separado sobre o
papelda . m~a numa sociedade livre) foi traçar um roteiro que nos
permita ewapa> ao processo de degeneração da forma existente de governo.,.bern como elaborar um equipamento intelectual de emergência
que esteja ao nosso alcance quat1do não tivermos outra escolha senão
substituir a estrutura insegura por uma edificação mais sólida, em vez
de recorrer, em desespero, a alguma forma de regime ditatorial. Um governo é necessariamente produto de criação intelectual. Se pudermos
dar-lhe uma conformação que o induz a fornecer urna estrutura benéfi-.
ca ao li>Te desenvolvimento da sociedade, sem dar a ninguém o poder
de controlar as particularidades desse desenvolvimento, poderemos ter
esperanças de assistir à evolução continua da civilização.
Devemos ter aprendido o suficiente para evitar destruir nossa civilização pela asfixia do processo espontâneo de interação dos indivíduos,
encarregando uma a11toridade de dirigi-lo. Mas, para isso, precisamos
abandonar a ilusão de que podemos 'criar o futuro da humanidade' de
modo deliberado, como o expressou há pouco tempo a arrogância caracteristica de um sociólogo socialista". Esta é a conclusão final dos
quarenta anos que devotei ao estudo desses problemas, desde que me
dei conta do processo de Abuso e Declínio da Razão, que teve continui- ··
dade ao longo de todo este perlodo". ,
o
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EPÍLOGO

As três fontes
de valores humanos*
Prophete rechls, Prophele iinks, Das Weltkind in der Miuen

J. W. GOETHE'*

Os erros da sociobiologia
O desafio que me levou a reordenar meus pensamentos sobre este tema
foi uma formulação excepcionalmente explicita do que agora identifico
como um erro comum, subjacente a grande parte do debate atual. Encontrei-a num interessante e recente trabalho produzido no campo dessa que é consideraàa a nova ciência americana da sociobiologia: o livro
The Bio/ogical Origin oj Human Values', do Dr. G. E. Pugh, muito
elogiado pelo conhecido líder dessa escola, o professor Edward O. Wilson, da Universidade de Harvard'. O que há nele de surpreendente é
que toda a sua argumentação se funda no pressuposto expresso de que
há apenas duas espécies de valores humanos, que o autor chama de 'primários' e 'secundários'. Os primários seriam geneticamente determina~

•

1'ToisnY T. S<gefstedt. 'Wandel der Gese!Jschaft', Bild der Wissenschaft, Vl/5, maio de

196!1.
191: este o tltuloque pretendera dar a uma obra planejada em 1931, em que uma parte sobre a 'Arrogância da Razio' seria seguida por outra sobre 'A Nêmesis da Sociedade Pia·
nificada•. Só uma pequena parte desse plano chegara a ser executada - tendo as panes
escritas sido publicadas primeiro em Economica 1941-5 e. depois, no volume intitulado
The Counter-Revo/ution ofScience (Chicago, J9S2), a cuja traduça.o alema dei mais tarde
o tilulo Missbrauch und Verfa/1 der Vernwift (Frankfurt, 1959) - quando ficou claro
que a obra jamais seria concluída segundo o plano original. The Road to Serjdom (Londres e Chicago. 1944) foi um esboço preliminar do que eu pretendera transformar na segunda parte. Precisei, no entanto. de quarenta anos para levar a idéia original às últimas

COP.seqll!ncias.
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•Embora as tenha concebido originalmente como Posfã.cio a esEe volume, pareceu-me
mais fácil escrever as páginas que se seguem como uma conferência sobre a obra de L. T.
Hobhouse pronunciada na London Schcc! of Economia em 17 de maio de 1978. Para
na.o retardar ainda mais a publicação do último volume desta obra, decidi manter aqui a
própria forma da conferência. Esta foi também publicada em separado pela London
School of Economics em 1978.
**J. W. Goethe, Dichtun"g und Wahrheit, livro XIV. Esta passagem é de 1774.

'Nova· Iorque, 1977, e Londres, 1978.
2Versua monumental Sociobiology, A New Synthesis (Cambridge, Mass., 1975, e Londres, 1976) e, para uma exposição mais acessível, David P. Barash. Sociobiology and Behavior (Nova_lorque, etc., 1977).
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Erasmus, do conceito de evolução cultural de Bernard Mandeville e David Hume, se é que não tenha sido derivada, mais diretamente, das escoías históricas do direito e da linguagem da época'. É certo que, depois
de Darwin, os 'darwinistas sociais', que tinham precisado dele para
aprender o que constituía, na verdade, uma tradição mais antiga em seu
próprio campo, prejudicaram um pouco o conceito de evolução ao se
concentrar na seleçào de indivíduos congenitamente mais aptos, cuja
lentidão a torna relativamente pouco significativa para a evolução cultural, descurando, ao mesmo tempo, a evolução seletiva de normas e
práticas, de importância decisiva. Com certeza, porém; nada justíficava que alguns biólogos concebessem a evolução como um processo ex~
clusivamente genético lo, esquecendo por completo o processo análogo,
mas muito mais rápido, da evolução cultural, que domina hoje o cenário humano e apresenta à nossa inteligência problemas que ela ainda
não aprendeu a resolver.
O que eu não previra, contudo, é que um exame acurado àesse erro,
comum entre alguns especialistas, levaria diretamente ao âmago de algumas das mais candentes questões morais e políticas de nosso tempo.
O que pode parecer de início um problema de interesse exciusivo dosespedaiistas reveia-se um paradigma de alguns dos mais graves equivocas
em curso. Apesar de ter esperança de que a maior parte do que vou dizer seja mais ou menos conhecida dos antropóiogos culturais - e o
conceito de evoluçã.o cultural f.oi sem dúvida ressaltado por L. T. Hobhouse e seus discípulosu e, mais recentemente, sobretudo por Sir Julian
Huxley", Sir Alexander Carr-Saunders" e C. H. Waddingt.on" na GrãBretanha e ainda mais por G. G. Simpson, Theodosius D.obzhansky" e

dos, e portanto inatos, ao passo que os secundários seriam 'proàutos
do pensamento racional'J,
A biologia social resulta, evidentemente, de uma evolução intelectual já t!astame longa. Os veteranos da London School of Economics
hão. de lembrar que, há mais de quarenta anos, se criava ali uma cátedra
de_biologia social. Desde então, temos assistido ao grande progresso do
fascinante estudo da etoJogia, fundado por Sir Julian Huxley•, Konrad
Lorenz> ~illikoTinbergen• eohoje rapidamente fomentado por seus muitos e. taleJH.osos diScípulos'._ bem como por grande número de estudiosos :amerk.anQs. Devo admitir que mesmo na obra de meu amigo vienense· Lor.enz-,, que tenh.o acompanhado de perto há cinqüenta anos
senthme J?Or v,ezes incom.odad.o c.om uma aplicação demasiado rápid~
de conclusães extraídas da observação de animais para explicar a conduta humana. Mas nenhum desses autores se preocupou em enunciar
como pressuposto básico e desenvolver sistematicamente o que na obra
dos outros aparecia c.omo formulações descuidadas e ocasionais, a saber, que essas duas espécies de valor são as únicas espécies de val.or
humano.
·
O que mais surpreende na ocorrência tão freqüente dessa concepção
entre biólogoss é que se poderia, antes, esperar que se mostrassem sfmsíveis a esse processo análog.o - emb.ora distinto sob importantes aspectos- à evolução seletiva a que se deve a formação de estruturas culturais complexas. De fato, a idéia de evolução cultural é, sem dúvida, anterior ao conceito biológic.o de ev.olução. É mesmo pr.ovável que sua
aplicação à bi.ologia por Charles Darwin derivasse, por meio de seu avô
3G. E. Pugh. op. cit., páginas 33 e 341; cf. também, na página 33, a afirmação: 'os valo-res primários decerminam os tipos de critério secundário que o indivíduo será motivado a
adotar•.

9Ver meu ensaio 'Dr Bernard Mandeville', Proceedings of the British Academy, Lll,
1967, e reeditado em New Studies ln Philosophy, Polilics, Economics and the History of
ldeas (Londres e Chicago, 1978).

4
A obra pioneira de Huxley sobre The Courtship of the Great Crested Grebe de i914 foi
reeditada (Londres, 1968) com um prefácio de Desmond Morris.
'
'

__ S.O mais conhecido dos livros de K. Z.

IOComo pude observar em relação a C. D. Dar!ington, The Evolution oj Man and Sociely
(Londres, 1969), em Encounter, fevereiro de 19il, reeditado em New Studies, etc., como
na nota 9 deste Epílogo.

Lorenz é King Solomon's Ring (Londres, 1952).

'N. Tinbergen. The Study o/ Instinct (Oxf~rd,J951).
'Ver especialmente I. Eibl-Eibesfeldt, Ethology (2~ ed .• Nova Iorque, 1975). e, em particular, Wolfgang Wickler e Uta Seibt, Das Prinzip Eigennutz (Hamburgo, 1977), que só
chegaram ao meu conhecimento após a conclusa.o do texto deste livro. As obras originais
e não devidamente valorizadas de Robert Ardrey, sobretudo as mais recentes, The Teffitorial Jmperative (Londres e Nova Iorque, 1966) e The Social Contract (Londres e Nova
Iorque, 1970)~ merecem também ser mencionadas.

8Ver. e. g .• também Desmond Morris, The Noked Ape (Londres, 1967). Na Introdução
lê-se: ·os impulsos primitivos [do homem] estiveram com ele por milhões de anos· os nO:
'vos. por apenas alguns milhares de anos, no máximo'. A transmissão de normas a~rendi
das remonta prO\'avelmente a centenas de milhares de anos!
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II L, T. Hobhouse, Morais ln Evolwion (Londres. 1906). eM. Ginsberg, On rhe Diversity
of Morais (Londres, 1956).

_!;;

12J.

S. Huxley. Evolurionary Erhics (Londres, 1943).

13 A. M. Carr-Saunders, The Population Problem, a Study in Humon Evolution (Oxford,
1922).

14C. H. Waddington, The Ethical Animal (Londres, 1960).
ISG. G. Simpson, The Meaning of Evolution (Yale University Press, 1949). e T. H. Dobz~
hansky. Mank.ind Evolving: The Evolution of Human Species (Yale Unh'crsity Press,
1%2) e 'Ethics and values in biological and cultural evolution', Zygon, 8, 1973. Ver ram-
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mas um processo em que cultura e razão se desenvolveram concomitantemente. É provável que a afirmação de que a cultura criou a razão hu-

Donald T. Campbell 16 nos EUA -, parece-me necessário chamar a
atenção dos filósofos da moral, cientistas políticos e economistas para
sua importância. O que ainda precisa ser amplamente reconhecido é
que a atftal ordem social não surgiu sobretudo propositadamente, mas
da preponderância das instituições mais eficientes num processo de
concorrência.

mana seja tão pouco verdadeira quanto a de que o homem pensante
criou sua culturais. Como pude assinalar diversas vezes, a concepção errônea entranhou-se profundamente em nosso pensamento por meio da
falsa dicotomia entre o 'natural' e o 'artificial', herdada dos gregos
antigosl9. As estruturas formadas pelas práticas humanas tradicionais
nem são naturais, no sentido de geneticamente determinadas, nem são
artificiais, no sentido de produtos de desígnio inteligente, constituindo
antes o fruto de um processo de seleção ou triagem 20 guiado pelas vantagens diferenciais proporcionadas aos grupos pelas práticas adot~das
por razões desconhecidas e talvez puramente actdentals. Sabe~os nOJC
não só que se verifica entre animais, como as aves e em particular os
macacos, .a transmissão de hábitos aprendidos por imitação, e inclusive
que diferentes 'culturas' podem desenvolver-se entre ~iferent~~ grupos
desses animais21, mas também que esses traços culturais adqmndos podem afetar a evolução fisiológica - como é patente no caso da linguagem: sua aparição rudimentar sem dúvida tornou a capacidade físic.ade
articulação clara uma grande vantagem, favorecendo a seleção geneuca
de um aparelho fonador adequado22 •
Quase todos os escritos sobre este tópico frisam que o que chamamos de evolução cultural ocorreu na centésima parte final do tempo de
existência do Homo sapiens. No tocante ao que entendemos por evolu-

A cultura não,<!' nem natural, ne.m artificial;:· nem gerreticamente
transmitidiJ;, nem, r,qciOJJaJment.e <ir:iadà>. Éc uma, tra!liÇã:0· de normas de
cond.u_ta.,awr,<tnctidasc qpJ:· nunca foram 'inventadas.' e cujas funções não
são, em;ge.lll!J' compJ!eendidas pelos• agentes. Há seguramente tantas ra-

zõ.es para ~ fl!lar ctasab.edoria da. Gultura como. para se falar da sabedoria da natu<tlZll -. ~Qmca ressalva, tl!)vez, de. que, em decorrência dos
poderes do. governo,, os enos da primeira são de mais difícil correção.
Foi nesse- ponto. que a abordagem construtivfstica cartesianat7 induziu. os pensadores por- muito tempo a só aceitar como 'boas' normas
que fossem inatas ou deliberadamente escolhidas, vendo todas as formações resultantes da evolução como meros produtos de acidente ou
capricho. Com efeito, a expressão 'meramente cultural' sugere hoje a
muitos o que pode ser mudado à vontade, o que é arbitrário, superficial
ou dispensável. Na realidade, porém, a civilização se tornou efetivameme possível em grande parte ao subjugar os instintos animais inatos
aos costumes não racionais que permitiram a formação de grupos ordenados maiores. em constante crescimento.
-~

O processo de evolução cultural
Começa talvez a se generalizar a consciência de que a evolução cultural
nllo é fruto da criação consciente de instituições pela razão humana,
~ Stephen
gmas 640-S(i.

c: Pepper, The SourCesOfValue(University ofCalifornia Press. 1953), pâ.

.

16D ..T. Campbell, 'Variation and sekctive retention in sociocuitural evolution', em H. R.
Barringer, G. 1. Blankstein e R. W. Mack (orgs.), Social Change in Deve/oping Areas: A
Reinterpretation of Evolutfonary Theory (Csmbridge, Mass., 1965); 'Social attitudes and
ot~er acquired behavior dispositions'. em S. Koch (org.), Psjchofogy: A Study oj a
Scil!nce, Vol. 6, /nvestigations of Mtm as Soc_ius (Nova Iorque, 1963).
17Minha convicçlo, solidificada ao longo de muitos anos, de que a influência cartesiana é
que constitui o principal obstáculo a uma melhor compreens4o dos processos autoordenadores de estrutUras complexas duradouras foi inesperadamente confirmada pela
declaraçao de um biólogo francês de que o racionalismo cartesiano fora respons<h-el por
u~a 'persistente oposição' à evolução darwiniana na França. Ver Emest Boesiger, •Evoluu_onary theory after Lamarck', em F. J. Ayala e T. Dobzhansky (orgs.), Studie:s in the
Philosophy of Bio/ogy (Londres, 1!174), página 21.
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ISA tese de que a cultura criou o homem foi enunciada pela primeira. vez por L. A. While
nas obras The Science of Cuirure (Nova Iorque, 1949) e The Evolurwn ~~ ~tüture (~ov.a
Iorque, 1959). Foi contudo prejudicada pela crença desse au10r em lets ~voluuvas.
quando a concepção da evolução seletiva nada tem a ver co"m ~ crença.em le!~ da evolução .. Essa concepção implica simplesment~ a ~ção de um '?ecarusmo CUJOS efe1tos são ,totalmente dependentes das condições margma1s ~esconhec1.das em _que ela tem_ lugar. Não
acredito na existência de quaisquer leis evolutivas. As le1s permttem a prevtsão, mas o
efeito dos processos de seleção depende sempre de circl}nstâncias imprevisiveis.

l9Ver minha conferência •or Bernard Mandeville' referida na nota 9 deste Epílogo. páginas 253-4 da reedição, e o Vo\. I desta obra, Direiw, Legisfaçtlo e Liberdade, página 17.
20Cf. Richard Thurnwald (conhecido antropólogo e ex-aluno do economista Carl Menger), 'Zur Kritik der Gesellschaftsbiologie', Archiv jür Soúalwissenschaflen, 5~, 1?24, e
'Die Gesaltung der Wirtschaftsentwickiung aus ihren Anfãngen heraus', em Dte Hauptprobleme der Sozio/ogie, Erinnerungsgabe für Max Weber (Tübingen, 1923), que fala _de
Siebung, em comraposição a seleçâo biológica, embora a aplique apenas à se!eção de mdividuos, não à de instituições.

21Ver a referência feita no Vol. I desta obra, pâ.gina 6, nota 7.
22Parece-me difícil acreditar que. como é voz corrente, Sir Alister Hardy tenha sido o primeiro a mostrar esse efeito reversivo da cultura sobre a evolução biológica, em sua instru
tiva obra The Living Stream (Londres, 1966). Se for verdade, contudo, isso represemaria
uma ruptura de importância decisiva.
4
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ção cultural num sentido mais restrito, ou seja, o rápido e acelerado desenvolvimento da civilização, isso é bastante verdadeiro. Diferindo da
e~oluç~o genét~ca por. fundar-se na transmis~ão de propíiedades adquindas, eta _é mmto ráp1da e, tão logo predomma, faz submergir a evolução genéttc!i· Isso, todavia, não justifica a idéia errônea de_ que, numa
fase postenor, a mente desenvolvida dirigiu a. evolução. culturaL Esta
não ocorreu ·s_omente:-após. o-aparecimento do-Homo sapiens, tendo-se
process!ld.i:ll!l!mllé'm,durante a existência anterior, muito. mais longa, do
gênero lf.orn.o e-<k s~us. ancestrais homínidas. Repetind'o: a mente e a

l

I
l
i

cultura nflo_ $€ dey_en.vofve_ram-sucesstvamente, mas concomitantemente.
Uma Vtm:QUl!ótenhamos admitido tal fato, descobrimos que sabemos tão
p_ou.co s_ob_r-e-Qlmodo-.pr:eciso.como o....'"Orreu essa evolução, de que nos ficaram !IQuQuissimos fósseis identificáveis, que só nos resta reconstituíla num~< fOrma de história conjetural, tal como a concebiam os filósofos da moral =oceses no século XVIII. Os fatos que ignoramos quase
por completo são aqueles ligados à evolução das normas de conduta
que regiam a estrutura e o funcionamento dos vários pequenos grupam~nto~ humanos em que a espécie se desenvolveu. O estudo dos povos

pnmtuvos remanescentes pouco pode informar a esse

respeito~

Con-

quanto a ~on_cepç~o da hi~tória cor.jetural seja hoje um tanto suspeita,
pode ser stgmficauvo, na Impossibilidade de determinarmos com precisão <:<;>mo as coisas sucederam, compreender de que modo poderiam ter
ocorndo. A evolução da sociedade e da linguagem, por um lado, e a da
me~l!~, por outro, suscitam a esse respeito a mesma dificuldade: o passo
mats tmportante da evolução cultural, a domesticação do selvagem,
completou-se muito antes do início da história documental. É essa evolução cultu.ral, Que só ele experimentou, que distingue hoje o homem
dos outro~ animais. Como o disse certa vez Sir Ernest Gombrich: 'A
história da civilização e da cultura foi a história da ascensão do homem
de uma condição quase animal à sociedade refinada, ao culto das artes:
_à_adoçâo de valores civilizados e ao livre ~ercício da razão'."
• P~ra compreender essa evoluçãodevemos apandonar por completo
·atdéiade que o homem-foi-capaz dedesenvolver"a' cUltura por ser dotado de razão. O_q?e aJ)arentemente o distinguiu foi a capacidade de imi~ de transmltlr o que aprendera. É provável que tenha tido, desde 0
inlc10, malor capacidade de aprender o que fazer- ou sobretudo o que

trê~-
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não fazer- em difcrenrcs circunstâncias. E foi ao aprender o significado das palavras que realizou muito, se não a maior parte, de seu aprendizado sobre o que fazer~... As normas referentes à sua conduta, que o
faziam adaptar sua ação ao ambieme, foram de certo mais importantes
para ele que o 'conhecimento' sobre o modo como ourras coisas se
comportavam. Em oll!ras palavras: não há dúvida de que o homem
aprendeu, na maioria das \·ezes, a fazer o que era cena sem compreender por que aquilo era o cena, e are hoje é melhor auxiliado pelo costu~
me que pelo entendimenw. Os outros objetos definiram-se para ele, em
primeiro lugar, com base no tratamento correto que lhes era devido.
Um repertório de norma~ aprendidas, que o informavam sobre a maneira certa e a maneira errada de agir em diferentes circunstâncias, foi o
que lhe proporcionou sua crescente capacidade de adaptação a condi~
ções mutâveis- e particularmente de cooperação com os demais membros de seu grupo. Assim, uma tradição de normas de conduta cuja
existência independia de qualquer individuo que ~s th·esse aprendido
começou a reger a vida humana.:>5. Quando essas normas aprendidas,
que comportavam classificações de diferentes gêneros de objetos, passaram a abarcar uma espécie de modelo do ambiente que permitia ao
homem prever e antecipar eventos externos no plano da açào, é que surgiu o que chamamos de razâo26. Havia, então, provavelmente muito
24Ver B. J. Whorf, Language. Truth, and Realily, Selected Writings, org. J. B. Carrol!
(Cambridge, Mass., 1956), e L. Sapir, Language: an Jntroduction to the Swdy of Speech
(Nova Iorque, 1921); e Se!ected wrirings in Language, Culrure and Personaliry, org. D.
Mandelbaum (Berkeley e Los Angeles, 1949); bem como F. B. Lenneberg, Bio!ogical
Foundations of Language (Nova Iorque, 1967).

-_,._
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i>E. -H. Gombrích,/n Search ;,fl::ultura! fflStory(Oxford, 1969), página 4, e cf. Clifford

~rlz, The ln~erpretation of Cultures (Nova Iorque, 1973), pãgina 44: 'O homem é pre~
ctsam.ente o aru~ que mais depende- de mecanismos de controle em grande pane extragenético~, ex_te_nores a. seu corpo, co~ programas culturais, para organizar seu comportamento; e_tbtd., pãgma 49: ~nao eXISte uma natureza humana independente da cultura.
( •••)nosso SJstema nervoso central( ... ) desenvolveu-se em grande pane em interaça.o com
a cultura ( ... ). Somos, em suma, animais incompletos ou inconclusos qu~ nos completamos ou concluimos a nós mesmos por meio da cultura'.

As

-~
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25A primazia genêtica das normas de condu:a evidememente não significa, como parecem
crer os behavioristas, que nós possamos, ainda assim, reduzir a normas de conduta a estrutura do mundo que hoje orienta nosso componamento. Se o que orienta a conduta são
hierarquias de classificação de complexos de estimules que afetam nossos processos mentais em curso, de modo a desencadear determinado padrão de componamemo, te-riamos
ainda de explicar a maior parte do que chamamos de processos mentais an:es que pudéssemos prever reaçOes comportamen!ais.

26Geralmente meus colegas das ciências sociais consideram meu estudo sobre The Sensory
Order. An inquiry into the Foundarions of Theoretical Psychology (Londres e Chicago,
1952) desinteressante ou indigesto. Mas seu preparo ajudou-me enormemente a clarear
minhas idêias sobre muitas quesrões de grande interesse para a teoria social. Minhas con~
cepções de evolução, de uma ordem espomânea e dos mêtodos e limiles de nossas tema<ivas para explicar fenômenos complexos formaram-se, em grande pane, no curso desse
trabalho. Como vinha utilizando esrudos de psicologia teórica feiws ainda em meus tempos de universitário como base de minhas idêias sobre a metodologia da ciência social, a
depuração de meus conceitos anteriores sobre psicologia, com o auxilio do que aprendera
na ciência social, ajudou-me muitissimo em rodo o meu desenvolvimemo cientifico posre~
rior. lsso acarretou aquela ruptura radicai com o pensamento adquirido de que somos
mais capazes aos 21 anos que mais tarde; e, embora quando as publiquei, alguns anos de~
pois. essas idêias tenham recebido dos psicólogos uma aco!hida respeitosa mas na o muito
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mais {inteligência' incorporada ao sistema de normas de conduta do
que, nos pensamentos do homem a respeito de seu meio.
É-um c;guívoco, portanto, conceber o cérebro ou a mente individual
como o cume da hierarquia de estruturas complexas gerada pela evoluçãl:r; ii que se deveria, num segundo estágio, a criação do que chamamos
de:'CIIltura. A mente está, incrustada numa estrutura impessoal e. tradi•
ciànal de nonnas. aprendidas, sendo sua· capacidade: de: erdenar a experiência, uma r,éplil<a adquidda d~ padrões culturais transmitidos a cada
mentec-indiyiduat @ ~Nlbro. é um órgão que· nos permite- abserver, mas
não.criardnte!Jcionalmente a cultura. Esse 'munde n? 3', como o denominou Sir, Kad! P-oppe!'", embora sempre mantido-por milhões de cérebro~Jnd_epend~ntes que dele participam, é fruto de 'um processo de evolução-distinto da evolução biológica do cérebro, cuja estrutura complexa:se.tornou útil quando passou a haver uma tradição cultural a assimilar: Ou, para dizê-lo de outro modo, a mente só pode existir como parte
de-uma-outra estrutura ou ordem distinta, de existência autônoma, em~
bora esta última só possa subsistir e se desenvolver porque milhões de
cérebros assimilam e modificam constantemente elementos dela. Para
compreendê-la, devemos dirigir nossa atenção ao processo de seleção
de práticas, sistematicamente desprezado pela sociobiologia. Ele constitui a terceira e a mais importante fonte do que chamei, no título desta
conferência, de valores humanos, e a ele desejo dedicar, embora tenhamos a seu respeito um conhecimento necessariamente reduzido, a maior
parte do que vou dizer. Talvez seja útil, no entanto, antes de abordar as
questões específicas da evolução dessas estruturas sociais, fazer um rápido exame de alguns dos problemas metodológicos que se apresentam
em toda tentativa de análise dessas estruturas complexas espontâneas.

• A evolução das estruturas eomplexas automantenedoras.
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que as mais complexas se mantêm por meio da constante adaptação de
seus estados internos às modificações ambientais. "Onde quer que olhemos, descobrimos processos evolucionários que conduzem à diversificação e à crescente complexidade' (Nicolis e Prigogine; ver nora 33).
Essas alterações de estrutura são ocasionadas pelo fato de seus elementos possuírem tal regularidade de conduta, ou tal capacidade de seguir
normas, que suas ações individuais redundam na restauração da ordem
do todo, caso esta seja perturbada por influências externas. Portanto, o
que chamamos antes de conceitos gêmeos de evolução e ordem
espontânea29 permite-nos explicar a permanência dessas estruturas complexas, não por meio de uma concepção simples de leiS unidirecionais
de causa e efeito, mas por uma complexa interação de configurações
chamada pelo professor Donald Campbell de 'causação descendente'"·
Essa compreensão alterou profundamente nossa tentativa de explicação desses fenômenos complexos, bem como nossas concepções acerca do passive! alcance dos esforços que fazemos para explicá-los. Em
particular, já não há hoje nenhum motivo para se acreditar que a busca
de relações quantitativas - eficazes na explicação da interdependência
de duas ou três variáveis diíerentes - pode ser de muita valia na expiicação das estruturas automantenedoras, que existem apenas em virtude
de seus atributos automantenedoresll. Uma das mais importante-S dessas ordens ·autogeradoras é a amplíssima divisão do trabalho, que implica o mútuo ajustamento de atividades de pessoas que não se conhecem. Adam Smith foi o primeirà a compreender essa origem da civilização moderna com base no funcionamento do mecanismo de feedback,
antecipando assim o que hoje conhecemos como cibernética32 • As inter·
pretações organísmicas, outrora populares, dos fenômenos sociais, que
procuravam elucidar uma ordem na: o explicada por analogia com outra
igualmente inexplicada, foram hoje substituídas pela teoria dos sistemas, cuja elaboração original se deve a um outro amigo vienense. Lud-

Compreendemos hoje que todas as estruturas duradouras de nivel SUP!!rior ao dos átomos mais simples, inclusive o cérebro e a sociedade, são
fruto de processos de evolução seletiva'", só explicáveis a partir deles, e

que, 1977), e M. Eigen e R. Winkler, Das Spiel, Narurgcsct:.e ste-uern den Zujal! (Muni·
que. 1975).

compreensiva. após mais 25 anos eles parecem estar descobrindo o livro [ver W. B. Weimer e D. S. Palermo (orgs..), Cognition and Symbo/ic Processes, .Vol. II (Nova Iorque,
1978)}. E ainda que eu certamente não alimentasse a menor esperança de ser descoberto
pelos behavioristas, ver Rosemary Agonito, 'Hayek revisited: Mind as a process of classification', em Behaviorism. A Forumfor Critica/ Discussion, 11112 (University ofNevada,

30Donald T. Campbell, 'Downward Causation in Hierarchically Organised Biological
S:ystems'. em F. J. Ayala e T. Dobzhansky, tal como referido na nota 17 deste Epílogo.

29Ver minha conferência sobre 'Dr Bernard Mandeville' referida na nota 9 deste Epílogo,
página 250 da reedição.

27

a limitada aplÍcabilidade do conceito de lei na explicação de estruturas complexas
automantenedoras, ver o posfácio ao meu artigo sobre 'The Theory of Comp!ex Phenomena' em minha obra Srudies in Philosophy, Politics and Economics (Londres e Chica·
go, 1967), páginas 40 e seguintes.

lt!Cf. em particular Carsten Bresch, Zwischensh{fe Leben. Evolution ohne Ziel? (Muni-

32Çf. Garret Hardin, 'The cybernetics of competition', em P. Shepard e O. McKinley,
The Subversive Science: Essays towards an Ecolog_-..: of Man (Bvston, 1969).

1975).

Ver, mais recentemente, Karl R. Popper e John C. Eccles, The Se/f and Its Bnrin. An
Argument for Interaclionism (Berlim, Nova Iorque e Londres, 1977).
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wig von Bertalanffy, e seus numerosos discípulosJJ, Com isso, vieram à
luz as características comuns às diversas ordens complexas, analisadas
tam?.é'? pelas teorias da informação e da comunicação e pela
semJOticaj\.
Em particular, para elucidar os aspectos econômicos de grandes sistemas. sociais precisamos; explicar o curso de. um fluxo contínuo, que
constantemente se ada-pta,. em. seu conjunto, a modificações das circunstâncias de que cada participante só pode conhecer uma pequena
fração, e não um hipotético estado de equilíbrio determinado por uma
série de dados verificâveis. E as mensurações numéricas que até hoje
ocupam- a maioria dos economistas podem ter interesse histórico, mas,
para a explicação teórica dessas configurações que se restauram a si
mesmas, os dados quantitativos têm quase tão pouca importância
quanto teriam para a biologia humana se esta se dedicasse a explicar os
diferentes tamanhos e formas de órgãos humanos como estômagos e fígados de diferentes indivíduos, que em geral apresentam, na sala de dissecção, tamanhos ou formas muito diversas dos que figuram nos manuais, só raramente se lhes assemelhando•;. É evidente que, para as funções do sistema. essas grandezas são muito pouco relevantes.
3-3Ludwig von Bertalanffy, General Syscem Theory: Foundations, Development, Appliro-

tiof'.S (Nova Iorque, 1969), e cf. H. von Foerster e G. W. Zopf Jr (orgs.), Principies of
Self-Organization (Nova Iorque, 1962}; G. J. Klir (org.}, Trends in General System
Theory (Nova Iorque. 1972); e G. Nioolis e I. Prigogine, Self-organization in Nonequilibrium Systems (Nova Iorque, 1977).

34Ver ColinCherry, On Human Commw:ication (Nova Iorque, 1961), e Noam Chomsky,
Syntactic Structures (Haia, 1957).
3~Roger Williams, You are Extraordinary (Nova Iorque, 1967), páginas 26 e 37. Os que se
dedicam à estatistica, mesmo a matérias estatísticas ta:o importantes quanto a demografia, na.o estudam a sociedade. A sociedade ê uma estrutura, não um fenômeno de massa,
e todos os seus atributos caracterlsticos sâo os de uma ordem ou sistema em perinanente
mudança, e nao teffios um número suficiente de espécimes dessas ordens ou sistemas Para
tratar estatistiaunente o comportamento dos conjuntos. A crença de que é p<tssivel descobrir-relaçOcs quantitativas constantes.nessas.estruturas. por meio-da observação do com~
ponamento de determinados somatórios ou médias, constitui hoje o maior obstáculo a
uma real compreenslo desses fenômenos complexos -de-que--só podemos-estudar-poucos
casos. Os problemas envolvidos na expili;ação dessas estru!uras nada têm a ver com a lei

dos somatórlos.
Isso foi muitas-vezes compreendido por verdadeiros mesrres da matéria. Ver, e. g., O.
Udney Yule, British Joumal oj Psychology. Xll, 1921/2, página 107: 'Quando fracassa a
possibilidade de medir o que você deseja.. a ânsia por medir pode induzi-lo, por exemplo,
a mensurar alguma outra coisa - talvez esquecer.do a diferença - ou a ignorar certas
coisas simplesmente porque n!.o podem ser medidas'.
Infelizmente, as técnicas de pesquisa podem ser rapidamente aprendidas e a familiaridade com elas conduz ao magistério homens que pouco entendem da matéria investigada
e cujo trabalho é muitas vezes equivocadamente tomado como ciência. Mas, na ausência
de uma clara noção dos problemas suscitados pela condição da teoria, o trabalho empirico reduz-se, em geral, a um desperdido de tempo e recursos.
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A estratificação das normas de conduta36

Mas, voltando ao meu tema central: as diferenças entre as normas que
se desenvolveram por meio de cada um dos três diferentes processos ~e
ram origem a uma superirnposição não apenas de três camadas de normas, rnas de muitas mais, na medida em que se preservaram as rraàições das sucessivas etapas por que passou a evolução cultural. A conseqüência e que o homem moderno se vê dilacerado por conflitos que o
atormentam e compelem a outras mudanças, cada vez mais rápidas. Há
em prirr.ei.-o lugar, é claro, a base sólida, i. e., pouco mutável, dos impulsos 'i:rstintivos', gcnct_icamente herdados, determinados por sua estrutura fisiológica. A seguir, vêm todos os remanescentes das tradições
adquiridas nas sucessivas formas de estrutura social por que ele passou
- normas que não escolheu deliberadamente mas que se difundiram
porque algumas práricas deram maior prosperidade a certos grupos e
propiciaram sua expansão, menos talvez pela procriação mais rápida
que pela atração de forasteiros. Por último, e sobrepondo-se a tudo isso, há ainda a tênue camada das normas deliberadamente adotadas ou
modificadas com vistas a propósitos conhecidos.
A transição da pequena horda à comunidade estabelecida e finalmente à sociedade aberta, e com ela à civilização, foi possível porque os
homens aprenderam a obedecer às mesmas normas abstratas, em vez de
se deixarem conduzir oor instintos inatos na busca de fins comuns antevistOs. Os desejos natUrais inatos adequavam-se à condição de vida da
pequena horda, ao longo da qual o homem desenvolveu a_ estrutura
neural que ainda caracteriza o Homo sapiens. E essas estruturas inatas~
incorporadas à organização humana no curso de talvez 50 mil gerações,
eram apropriadas a uma vida completamente diversa da que ele construiu para si ao longo das últimas quinhentas gerações ou, para a maioria de nós, apenas cem, aproximadamente. Seria talvez mais correto
As tem.atJvas pueris de estabelecer uma base para a açao 'justa' por meio da mensuração das utilidades: ou satisfações relativas de diferentes pessoas simplesmenre não podem
ser levadas a sério. Para moslrar o quantO esses esforços são absurdos, seria preciso desenvolver um- raciocínio algo abs!ruso. que não caberia aqui. A maioria dos economislas.,
porem, parece começar a perceber que toda a pretensa 'economia do bem-eslar social~,
que alega fundar suas proposições em comparações interpessoais de utilidades determinãveis, carece de qualquer fundamentação científica. O fato de estarmos quase todos convencidos de que os economistas são capazes de julgar quais das várias necessidades de
duas ou rr.als -pessoas conhecidas são mais importantes não prova nem a existência deuma base objetiva pára isso, nem que possamos formar concepções desse tipo a respeito
de pessoas que não conheçamos individualmente. A idéia de basear ações coercitivas do
governo em tais fantasias é um pa!ente absurdo.
360. S. Shwayder apresenta, em sua obra The Stratification of Beh(Il:iour (Londr~
1%5), informações de grande utilidade sobre esse assunto, das quais não pude ainda me
valer.
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identificar esses instintos 'naturais' a instintos 'animais' que a instintos
caracteristicamente humanos ou bons. Na verdade, o uso generalizado
de 'natural' como palavra elogiosa vem gerando muitos equívocos, porquant~ uma das principais funções das normas ulteriormente aprendidas foi coibir os instintos inatos ou naturais de modo a tornar possível a
Grande So.ciedade, Tendemos ainda a achar que o que é natural deve
ser bom; mas pode não sê-lo na GrandeSociedade. O que tornou os homens bons não' foi nem a natureza nem a razão, mas sim a tradição.
Não há muita humanidade comum na dotação biológica da espécie. Todavia, a maior parte dos grupos teve de adquirir certos traços similares
para constituir sociedades maiores; ou, o que é mais provável, os que
não o fizeram foram exterminados pelos demais. E, embora ainda partilhemos a maioria dos traços emocionais do homem primitivo, ele não
partilha de todos os nossos, nem das coibições que tornara..lJl a civilização possível. Em lugar da busca direta da satisfação de necessidades experimentadas ou de objetos percebidos, tornou-se necessário obedecer
a normas aprendidas para que os instintos naturais não condizentes
com a ordem da sociedade aberta fossem coibidos. É contra essa 'disciplina' (palavra que tem, entre seus significados léxicos, o de 'sistema de
normas de conduta') que o homem até hoje se revolta.
As regras morais que sustentam a sociedade aberta não visam a satisfazer as emoções humanas - o que nunca foi um objetivo da evolução - , mas sempre serviram apenas como sinais que diziam ao indivíduo o que deveria fazer no tipo de sociedade em que vivia no passado
obscuro. O que ainda não se avaliou devidamente é que a seleção cultural de novas normas aprendidas se tornou necessária sobretudo para a
repressão de algumas das normas inatas, apropriadas à vida de caça e
colheita das pequenas hordas de quinze a quarenta pessoas, guiadas por
um chefe e empenhadas na defesa de um território contra todo forasteiro. A partir dessa etapa, praticamente todo progresso teve de se realizar
por meio da infração ou da repressão de algumas das normaS inatas e
de sua substituição por outras que possibilitaram a coordenação das
atividades. de grupos maiores. Quase todos. esses passos da evolução
cultural tornaram-se viãveis pela violação de normas tradicionais e pela
prâtica de novas formas de conduta por alguns indivíduos - não porque percebessem a superioridade destas últimas, mas porque os grupos
que as adotavam prosperavam mais que outros e floresciamn. Não nos
l'Embora a idéia de seleçlo de grupos possa nao pareCer tio importante hoje quanto o foi
logo após a sua introduçao por Sewall Wright em 'Tempo and MOde in Evolution: A Criticai Revíew', Eco/ogy, 26, 194S, e V. C. Wynne-Edwards, Animal Disperyion ln Relation
to Social Behaviour (Edimburgo, 1966)- cf. E. O. Wilson. op. cil., pãginas 106-12, 30916, e George C. Williams, Acklptation and Natural Selection, A Critique of Some Current
Evolutionary Thought (Princeton, 1966). e, organizado pelo mesmo, Group Selection
(Chicago/Nova Iorque, 1976) - . t indubitá.vel que essa seleça.o ~da maior impor"..ância
para a evolução cultural.
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deve surpreender que essas normas tivessem, muitas vezes, forma de
magia ou de ritual. A condição para o ingresso no grupo era a aceitação
de todas as suas normast embora poucos tivessem noção do que dependia da observância de qualquer delas em particular. Em cada grupo, havia apenas uma maneira aceitável de agir, e pouco se procurava distinguir entre eficácia e conveniência moral.

Normas costumeiras e ordem econômica
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Seria interessante, embora eu não o possa tentar aqui, explic~r a sucessão das diferentes ordens econômicas por que passou a civilização com
base em mudanças das normas de conduta justa. Estas possibilitaram a
evolução píincipalmente por meio do abrandamento de interdições:
uma evolução da liberdade individual e um desenvolvimento de normas
que mais protegiam o indivíduo do que lhe ordenavam determinadas
oráticas. Não há dúvida de que a tolerância do escambo com o forastei~o, o reconhecimento da propriedade privada delimitada~ em especial
da propriedade da terra, a execução de obrigações contratuais7 a concorrência com artesãos do mesmo ofício, a variabilidade de preços inicialmente costumeiros, o empréstimo de dinheiro, em particular a ju~
r os, constituíram todos. a princípio, transgressões de normas costumeiras. E os infratores da lei, que viriam a ser desbravadores de caminhos,
certamente não introduziram as novas normas por considerá-las benéficas à comunidade; simplesmente encetaram algumas práticas que lhes
erarn vantajosas e que se mostraram, depois, benéficas ao grupo em
que predominavam. É muito provável, por exemplo, que o Dr. Pugh tenha razão ao observar:
na sociedade humana primitiva, 'partilhar' é um modo de viver
( ... ). A partilha não se limita ao alimento, estendendo-se a todos
os gêneros de recurso. O resultado prático é que recursos escassos são partilhados na sociedade em proporção aproximada à
necessidade. Talvez esse comportamento reflita alguns valores
inatos e exclusivamente humanos, que evoluíram durame a transição para uma economia de caça. 38
Provavelmente foi isso que ocorreu nessa etapa do desenvolvimento.
Esses hábitos, no entanto, tiveram de ser, por sua vez, abandonados
para que se tornasse possível a transição para a economia de mercado e
cit., página 267, e ver agora Glynn Isaac, 'The Food-sharing Behaviour
of Protohuman Hominid.s', Scientific American, abril de 1978.

:;sa. E. P..Jgh. op.
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a sociedade aberta. Todas as fases dessa transição foram violações, até
hoje motivo de indignação, daquela 'solidariedade' que regia o pequen.o grupo. Não obstante, constituíram os passos rumo a quase tudo que
hoje chasamos de civilização. A maior mudança, até agora só parcialmente _assimilada pelo homem, foi acarretada pela transição da pequena sociedade (face-to-face society)" ao que Sir Karl Popper chamou,
com propriedade, de sociedade abstrata"', uma sociedade em que a ação
com respeiio aos estr;anhos é regida não mais pelas necessidades conhecidas de pessoas c.onhecidas, mas unicamente por normas abstratas e sinais impessoais. Isso possibilitou uma especialização que supera de longe o âmbito que qualquer homem tem condições de conhecer.
Mesmo e'!' nossos dias a esmagadora maioria das pessoas, e receio
que nela se rnduam muitos pretensos economistas, ainda não compreende que essa ampla divisão do trabalho, baseada em informação
extremamente dispersa. só se tomou possível graças ao uso desses sinais
impessoais que emergem do processo do mercado, informando às pessoas o que devem fazer para adaptar suas atividades a acontecimentos
dos quais não .têm conhecimento direto. O que muitos ainda se negam a
c?mpreender e que numa ordem econômica que envolve uma ampla diVIsão do trabalho não há lugar para a busca de fins comuns concretos,
mas apenas para normas abstratas de conduta - e toda relação existente entre essas normas de conduta individual e a formação de uma ordem
é o que tentei esclarecer nos volumes anteriores desta obra. Esta é uma
verdade que a perspectiva construtivisúca dominante em nossos tempos
se recusa a admitir: que o mais benéfico ao funcionamento da sociedade não é nem o que é instintivamente reconhecido como correto nem o
que é _racionalmente reconhecido como útil a determinados pro~ósitos,
mas s1m normas tradicionais herdadas, ou seja, o que não é nem insún!O nem razão, porém tradição.Apesar:,depercebeLque seus instintos
matos nem sempre o conduzem na diri::ção certa o homem-moderno
ainda assim, alimenta a ilusão de que foi sua rado:queJhe fez ver qu~
outro gênero de conduta corresponderia me!hQr-aos seusvaJores inatos,
Noentanto,.....
a idéia
de que o.. homemcriou.conscientemeiite
uma ordem
·- ... -·. . '.c
. ·.. ,
. ...
..
·- -·
. . - "'·.- .. ..:;
qUC esse processo.nenisempni fOi pacifico; I:·bãStàiite·prõVâ.Vcl·que, no curso
dessa evoluçao. uma·populaçao urbana e comercial mais próspera tenha muitas vezes imposto a populações rurais mais numerosas leis que todavia contrariavam os cosmmes des39É evidente

tas últimas, assim como, na Idade Média. após a conquista realizada por uma coalizão
militar, uma aristocracia fundiária militar impôs à população urbana leis remanescentes
de uma etapa mais primitiva da evolução econõmica. Constitui também uma forma do
processo ~lo qual a sociedade mais poderosamente estruturada, capaz de atrair pessoas
pelos atrat1vos que tem a oferecer na forma de botins, talvez consiga suplantar uma sociedade com nivel mais elevado de civili:Lação.
40K. R. Popper, The Open Societ>· and itsEnemies(S~ ed., Londres, 1966), Vol. I, páginas 174.-6.
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social correspon·:::iente a seus desejos inatos é errónea porque, não íosse
a evolução cultc:al que se interpõe entre o instinto e a capacidade de
criação racional. ele não possuiria a razão que hoje o leva a tentar construir a sociedade.
O homem não ado! ou novas normas de conduta por ser inteligente
- rornou-se inte!igenre ao se sujeitar a novas normas de conduta. Continua sendo necessário destacar a idéia fundamental, a que tantos racionalistas ainda res:.stem, tendendo inclusive a tachá-la de superstição, ou
seja: a de que o homem nunca inventou suas instituições mais benêficas, da Enguagerr, à moral e ao direito, não entendendo até hoje por
que as deveria p-:-eservar quando já não satisfazem nem aos seus instintos nem à sua razão. As ferramentas bâsicas da civilização- a linguagem, a moral, o direito e a moeda- são todas fruto de evoluçrto espontânea, não de criação intencional, sendo que as duas últimas~ açambarcadas pelo poder organizado. sofreram completa adulteração.
Ainda que a Esquerda insista em tachar de apologia todos esses esforços, talvez uma das mais importantes tarefas de nossa inteligência
seja descobrir a s.~gnificação de normas que nunca fizemos deliberadamente e que promovem, quando observadas, a criação de ordens cuja
compiexidade supera nossa compreensão. Já assinalei que o prazer que
o homem é levado a buscar não constitui, evidentemente, a meta da
evolução, mas apenas o sinal que, em condições primitivas, impeiiu o
indivíduo a fazer o que era, de modo geral, necessário à preservação do
grupo, mas que talvez já não o seja nas condições atuais. As teorias
construtivistas do utilitarismo, que atribuem as normas hoje válidas à
satisfação que .davam ao prazer individual, estão portanto completamente equivocadas. Na verdade, as normas a que o homem contemporâneo aprendeu a obedecer permitiram uma imensa proliferação da es~
pécie humana. Não tenho tanta certeza de que isso tenha também aumentado o prazer dos diferentes indivíduos.

A disciplina da liberdade

O homem não se desenvolveu em liberdade. O membro da pequena
horda, à qual tinha de pertencer se quisesse sobreviver, era tudo menos
livre. A "liberdade é um produto da civilização que libertou o homem
das peias do pequeno grupo a cujas disposições de ânimo momentâneas
até o chefe tinha de obedecer. A liberdade foi possibilitada pela evolução gradual da disciplina da civilização que é, ao mesmo tempo, a disciplina da liberdade. Ela protege o homem, por meio de normas abstratas
e impessoais, contra a violência arbitrária dos demais, permitindo a cada indivíduo procurar criar para si um domínio protegido onde nin-
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guém mais tem direito de interferir e em cujo âmbito pode usar o próprio conhecimento em função dos próprios objetivos. Devemos nossa
liberdade a restrições da liberdade. 'Pois', escreveu Locke, 'quem poderia sePlivre se estivesse à mercê do capricho de qualquer outra pessoa?' (2? Tratado, seçao 57.)
A grande mudança geradora de uma ordem social cada vez mais in.
compreensível para o homem, e para cula.preservação ele foi obrigado
a•se.subme-t<t~> a: normas aprendidas, muitas vezes contrárias a seus instintosdnatos,, foi: a transiÇão da pequena sociedade, ou pelo menos de
grupos.compPstos:por membros que se conheciam: e identificavam, para:a spciedade abstraia e aberta, cuja coesão já não se fundava em fins
comuns~ «;.o:no::-etos, mas unicamente na obediência às mesmas normas ·
ahstratas:<• .. Prova.vehnente o mais dificil para o homem foi compreender que_, os. únicos valores comuns de uma sociedade livre e aberta não
eram fins concretos a atingir, senão apenas aquelas normas de conduta
abstraias e comuns que asseguravam a constante manutenção de uma
ordem igualmente abstrata que propiciava ao indivíduo melhores perspectivas de alcançar seus objetivos individuais, sem contudo lhe conceder qualquer direito a coisas especificas<>,
A conduta necessária à conservação de um pequeno grupo de caçadores e coletores e aquela pressuposta por uma sociedade aberta fundada na troca são muito diversas. Mas o progresso desta última não só
exigiu da humanidade - que tivera centenas de milhares de anos para
adquirir e incorporar geneticamente as reações necessárias à conservação do pequeno grupo- que aprendesse a adquirir novas normas, mas
que algumas destas tivessem justamente a função de reprimir as reações
instintivas nao mais adequadas à Grande Sociedade. Essas novas normas não foram secundadas pela consciência de sua maior eficácia. Ja-
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turas in:::uspeitadas e gerou ambições que podem, contudo, impelir-nos
a destruí-ia .
Essa eYolução será sempre absolutamente ininteligível para todos os
que só reconhecem impuisos inatos, de um lado, e sistemas deliberadamente concebidos, de outro. Mas o certo é que ninguém sem um conhecimento prévio do mercado teria podido criar a ordem econômica capaz
de permiE~r a subsistência da humanidade em suas atuais proporções.
Essa sociedade baseada na troca e a coordenação de uma amplíssima
divisão do trabalho por preços variáveis de mercado tornaram-se possíveis graças à difusão de certas crenças morais que evoluíram passo a
passo e que, numa fase posterior, a maioria dos homens no Ocidente
aprendeu a aceitar. Essas normas eram inevitaveimente assimiladas por
todos os membros da população, composta sobretudo por agricultores
independentes, artesãos e negociantes, além dos criados e aprendizes,
que partilhavam as experiências cotidianas de seus amos. Esposavam
um éthos que valorizava o homem moderado, o bom agricultor e arrimo de farnília que zelava peio fumro dela e de seus negócios mediante a
formação de um capital, guiado menos pelo desejo de consumir mais
do que pela ambição de ser considerado alguém bem-sucedido por seus
iguais, animados por propósitos semelhantes.:3. tv1ais que os eventuais
inovadores bem-sucedidos, a quem imitavam, os responsáveis pela preservação do sistema de mercado foram os milhares de individuas que
punham em prãtica a nova rotiha. Entre seus costumes, estava o de re-_
cusar a ·vizinhos carentes aquilo de que talvez eles próprios precisassem
a fim de prover ás necessidades desconhecidas de milhares de outros
desconhecidos. Em vez de um bem comum conhecido, o ganho financeiro tornou-se não só a base da aprovação como também a causa do
crescimento da riqueza geral.

mais inventamos nosso sistema econ{Jmico- nossa inteligência nilo era
capaz disso. Vimo-nos por acaso dentro dele, que nos transportou a ai41

0 carâter nostálgico dessas aspirações foi particularmente bem demonstrado por Bertrand de JouveneJ na passagem dt seu· Sovel't?ignty (Chicago, 19S7, pAgina 136) citada no
Vol. II desta obra. A Mirogem da Jwtiça Sodtrl. página 112.

42Diante do último estntf8iema da Esquerda- transformar a antiga tradição dos direitos
humanos, entendidos como restrições aoS poderes tanto do governo quanto de outras pessoas sobre o indivíduo, em direitos positivos a beneficias especificas (como a 'liberdade
da privaça<?" inventada pelo maior dos demagogos de nosso tempo)- é preciso enfatizar
aqui que, numa sociedade de homens livres, as metas da açâo colethra deverão limitar-se
sempre à criaçao de oportunidades para pessoas desconhecidas, de meios de que todos
possam utilizar-se na consecução de seus propósitos, não havendo lugar para metas nacionais concretas a que todos sejam obrigados a se subordinar. O objetivo da política governamental deveria ser dar a todos maior possibilidade de alcançar uma condiçao que,
por sua vez, ofereça a cada um melhores perspectivas de realizar seus objetivos do que te·
riam em outras circunstâncias.
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O reaparecimento de instintos primordiais reprimidos
Hoje, contudo, contingentes cada vez maiores da população do mundo
0Cf. Da"id Hume, A TreatiSe on Human Nature. lll. ii. org. L. A. Selby-Bigge, página
501: 'Nada nos toca mais de peno que nossa reputação, e não há nada de que nossa repu·
taçao dependa tanto quanto de nossa conduta com relação à propriedade alheia'. Talvez
este lugar seja tão adequado quanto qualquer outro para salientar que nossa compreen·
sa.o atual da determinação evolutiva na ordem econômica se deve em grande pane a um
original artigo de .Annen Alchian, 'Uncertainty, Evolution and Economics Theory',
Journal of Politica/ Economy, 58, i 950. reeditado depois, em versão aperfeiçoada, em
Economic Forces ar Work (lndianápolis. 1917), do mesmo autor. Hoje a concepção ex·
travasou de muito do circulo em que teve origem e um bom resumo da discussão subseqüente desses problemas, bem como uma completíssima bibliografia, pode ser encontra·
do na imponante e erudita obra de Jochem Hoepke, Die Strategie der Innovation (Tübii'.gen, 19TI),. de que ainda não pude inteirar-me por completo.
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ocidental desenvolvem-se como membros de grandes organizações,
alheios por conseguinte às normas do mercado que tornaram possível a
grande sociedade aberta. A economia de mercado é, para eles, em larga
medida i!icompreensível; nunca praticaram as normas que a fundamentam·.e seus resultados se lhe afiguram irracionais e imorais. Com freqüêrtcia, vêem nela apenas uma estrutura: arbitrária mantida por um
poder- sinistro .. Em. conseqüência, instintos inatos há muito submersos
vieram novamente à tona. Sua reivindicação de uma distribuição justa,
cabendo ao poder organizado destinar a cada um o que merece, é portanto, no. sentido estrito da palavra, um atavismo fundado em emoções
pr-imordiais. E é a e_sses sentimentos amplamente dominantes que fazem
apelo os profetas, os filósofos da moral e os construtivistas, com seu
plano de criação deliberada de um novo tipo de sociedade+'.
Mas, embora todos apelem para as mesmas emoções, seus argumentos assumem formas muito diversas e, sob aiguns aspectos, quase contraditórias. Um primeiro grupo propõe o retorno às antigas normas de
conduta que vigoraram no passado remoto e permanecem caras aos
sentimentos humanos. Um segundo pretende elaborar novas normas
que correspondam melhor aos desejos inatos dos indivíduos. É claro
que os profetas religiosos e os filósofos da ética de todas as épocas foram em sua maioria reacionários. defendendo os velhos princípios contra os novos. Na verdade, em quase todas as partes do mundo, o desenvolvimento de uma economia aberta de mercado foi por muito tempo
obstado justamente pelos principias morais preconizados por profetas e
filósofos, ames mesmo que os governos o fiz=em. Temos de admitir
que a civilizaç/Jo modema se tomou possível em grande parte graças ao
desprezo votado às injunções desses moralistas indignados. Como bem
o disse o historiador francês Jean Baechler, 'a expans/Jo do capitalismo
tem sua origem e razão de ser na anarquia política'"· Foi isso de fato o
que se passou na Idade Média, que, entretanto, podia valer-se dos ensinamentos dos antigos gregos, que- até certo ponto também em decorrência de anarquia politica - tinham descobeno não só a liberdade individual e a propriedade privada.., como também a inseparabilidade de
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ambas.;.,, criando assim a primeira civilização de homens livres.
Quando os profetas e os filósofos, de !v1oisês a Platão e Santo Agostinho, de Rousseau a Marx e Freud, protestaram contra a moral vigente, é claro que nenhum deles rinha compreensão alguma do grau em que
as práticas que condenavam haviam tornado possível a civilização de
que faziam parte. Não tinham nenhuma noção de que o sistema de preços e remunerações competitivos, que indicam aos indivíduos o que fazer, permiiira essa ampla esp-ecialização ao informar aos indivíduos a
melhor maneira de atender às necessidades de outros de cuja existência
talvez nem soubessem, bem como fazer uso, nessas contingências, das
oportunidades disponíveis de que tampou~o tinham qualquer conhecimento direto. Nem sequer compreendiam que as crenças morais condenadas eram menos o efeito que a causa da evolução da economia de
mercado.
A mais grave faiha dos velhos profetas foi, porén:t, sua convicção de
que os valores éticos intuitivamente apreendidos~ pressentidos nas profundezas do coração humano, eram imutáveis e eternos. Isso os impediu de reconhecer que todas as normas de conduta correspondiam às
necessidades de determinada ordem social, e que, ainda que uma sacie~
dade julgue necessário fazer cumprir suas normas de conduta a !un de
se proteger de uma rupturat não é a sociedade caracterizada por uma
dada estrutura que cria as normas que lhe são adequadas; as normas
praticadas de inicio por alguns e depois imitadas por muitos é que geram uma ordem social de determinado tipo. A tradição não é algo constante; é o pioduto de um processo de seleção orientado não pela r~zão
mas pelo sucesso. Ela se modifica, mas raras vezes pode ser deliberadamente modificada. A seleção cultural não é um processo racional; a razão não é seu guia e sim um produto seu.
A crença na imutabilidade e perenidade de nossas normas morais é
evidentemente secundada pelo reconhecimento de que, assim como nãó
criamos nosso sistema moral em seu todo, tampouco está em nosso poder mudá-lo por inteiro". Realmente não compreendemos como ele
very and Freedom', Comparath•e Studies in Sociely and History, 6, 1964 .

. 44Muito ames de calvino, as cidades comerciais italianas e holandesas já pratiCavam as
normas (mais tarde codificadas pelos escolâsticos espanhóis} que tomaram possíVel a modema economia de mercado. A esse respeito, ver particularmente H. M. Robertson, Aspects of lhe Rise of Economic Individualism (Cambridge, 1933), livro que, não tivesse sido publicado numa época em que permaneceu praticamente desconhecido na Alemanha,
teria destruido dermitivamenle o mito weberiano da origem protestante da ética capitalista. Seu autor demonstra que, se houve aJguma influência religiosa, os jesuítas tiveram
uma participação muito maior que a dos caJvinistas na promoção do 'espírito capitalista •.
45Jean BaechJer, The Origin ofCopitalism, trad. Barry Cooper (Oxford, 1975). pãgina 77
(o grifo é do original}.

46Cf. M. I. Finley, The Ancient Economy (Londres,

1975)~

páginas 28-9, e 'Between Sla-

47Ver o dispositivo da amiga constimiçâo de Creta uanscrira como epigrafe do Capirulo 5
do Vol. I desta obra.
48Se as normas são adotadas em decorrência não da compreensão de seus efeitos especificos mas do êxito obtido pelos grupos que as praticam, não é de surpreender que, na sociedade primitíva, a magia e o ritual dominem. A condição do ingresso no grupo era a acdração de rodas as suas normas, ainda que poucos compreendesse~ o que dependia da observância de cada uma delas. Havia apenas uma maneira aceita de fazer as coisas, pouco
se buscando distinguir emre eficácia e conveniência moral. Se há algo em que a história
fracassou quase por completo foi na e:'(plicação das mudanças das causas da moralidade.
entre as quais a pregação foi prova\·elmente a menos importante, e que talvez tenham
constituído um dos principais fatores na determinação dos rumes da evolução humana.
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preserva o sistema de ações de que depende a coordenação das atividades de muitos milhões de pessoas". E, uma vez que devemos a ordem de
nossa sociedade a uma tradição de normas que só compreendemos im·
perfeit<ttnente, todo progresso terá de basear-se na tradição. Somos
obrigados a nos fundar na tradição, podendo no máximo, fazer pequenas alterações em seus, produtos"'. A rejeição de uma norma estabelecida,só pode ser j).lstificada pela identificação de um conflito entre ela e
nossas: outras convicções morais. Mesmo o sucesso da inovação introduzida; por um transgressor de uma norma e a confiança dos que o seguem precisam ser conquistados por meio do respeito obtido pelo primeiro-;_ graças à observância escrupulosa da maior parte das normas
existentes. Para adquirir legitimidade, as novas normas precisam ser
aprovadas pela sociedade em geral- não por um voto formal, mas por
uma crescente aceitação. E, apesar de termos que reexaminar constantemente as nossas normas e estar prontos a pôr cada uma delas em
questão, nunca o poderemos fazer ~enão do ponto de vista de sua coerência ou compatibilidade com o restante do sistema, com base em sua
eficiência em contribuir para a formação do mesmo tipo de sistema global de ações, a que servem todas as demais normas". Há sem dúvida,
portanto, espaço para o aperfeiçoamento, embora não possamos re-
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criar, mas apenas aperfeiçoar o que não compreendemos plenamente.
As sucessivas modificações da moral não constituíram, por conseguinte, uma deterioração, ainda qu~ muitas vezes tenham ferido senti~
mentos herdados, mas, ao contrário, uma condição necessária da ascensão da sociedade aberta de homens livres. A confusão reinante a esse respeito manifesta~se, com especial clareza, na identificação c?mum
dos termos 'altruísta' e 'moral'" e no emprego constante e abustvo do
primeiro. especialmente pelos sociobiólogos~J, para designar toda ação
desagradável e danosa para o ageme mas benéfica para a sociedade. A
ética não é uma questão de escolha. Não a inventamos e não somos capazes de inventá~la. E talvez o inato se resuma ao medo da cara amarrada e a outros sinais de desaprovação exibidos por nossos semelhantes.

gra<hi.tiva'-(The Open Society, etc .• tal como referido na nota 40-deste Epilogo. Vol. II,
página 222), com a qual concordo inteiramente, embora a exptessao n1lo me agrade.

s:::Essa confusão remonta. nos nossos temp-;)S. pelo menos a Emile Durkheim, que, em sua
renomada obra The Division oj Labour in SocieTy (trad. George Simpson, Londres, 1933,
ver especialmente página 228). mostra P..ào compreender o modo como as normas de con~
duta ocasionam uma divisão do trabalho, tenda~do. como os sociobiólogos, a chamar to~
da ação benêfica aos demais de 'altruística'. quer o agCnte pret.enda ou não áuxHiar o f'ró~
ximo ou mesmo tenha consciência disso. Mas confronte~se JSSO com a sensata posJção
apres~ntada no compêndio Evoíution de T. C~.J:bzhansky, F. J. Ayala, O. L. Stebbins e .L
W. Valentine: (San Francisco, 1977), páginas 456 e seguintes:
Cen.os tipos de comportamento observados em animais seriam éticos ou altruísticos, e outros antiéticos e egoístaS. se fossem exibidos pelos homens. ( ... } ao
contrári.o de todas as demais cspE---.:ie-5, cada geração humana herda e também
transmite um corpo de conhecimento, cosn.nnes e crenças que não estão codifica.~
dos nos genes.( ... ) o modo de trans..rnissão é muito diverso do da hereditarie~de
bio!_(H2ica ( ... ). Por um tempo que talvez já some dois milhões de anos, as modtficaçõe~ culturais vêm preponderando cada vez mais sobre ··as genéticas;
também a passagem de G. G. Simpson. This Fiew oj Life (Nova Iorque, 1964}, citada por
eles nesse contexto:
E absurdo falar de ética em reiação a qualquer outro animal além de homem
( ... ). Não há utilidade alguma em discutir ética, e podemos mesmo di;zer que o
conceito de ética é sem sentido. a menos que estejam presentes as scgumtcs condições: (a) há modos alternativos de ação; (b) o homem é capaz d~ julga~ as alter~
nativas em termos éticos; e (c) tem liberdade para escolher a que JUlga eucamente
boa_ Além disso, não é demais repetir que o processo evolutivo da ética depende
da capacidade que tem o homem, U.•üca pelo menos em grau, de prever os resultados de suas açOes.

S1Cf. Ludwig voil Mises, Theory and History (Yale University Press, 1957), página 54: .
O supremo critério de justiça é o favorecimento da preservação da cooperação
social. A conduta condizente com a preservaçlo da cooperação social é justa, a
que é prejudicial ã preservação da sociedade é injusta. A organização da sociedade segundo o postulado de uma idéia de justiça preconcebida e arbitrária é inconcebível. O problema é organizar a sociedade para a melhor realização possível
dos fins a que visam os homens por meio da cooperação social. A utilidade social
é o único padrão de justiça. ~ o guia exclusivo da legislação.
Embora numa fonnulaçlo mais racionalista do que a que eu próprio lhe daria, essa passagem expressa claramente uma idéia essencial. Mas Mises foi sem dúvida um utilitarista
racionalista, orientaçao em que. por razões já expostas, não posso acompanhá-lo.

53Ver E. O. Wilson, op. cit .• página II7:
Quando uma pessoa (ou animal) aumenta a ~daptaçao de outra à_ espêcie à cu~ta
da própria adaptação. pode~se dizer que realizou um ato ~e altrutsmo: O sacnficio de si mesmo em beneficio da prole é altruísmo no sent1do convenciOnal, mas
não no sentido genético estrito, porque a adaptação individual é avaliada peio
nUmero da prole que sobrevi,.·e. Mas o auto-sacrificio em proi de P~!l_l~S em segundo grau é verdadeiro altruismo em ambos os níveis, e, quando dmg1do a ~e~
res rotalmente estranhos, esse comportamento abnegado é tão surpreendente os~
to é 'nobre') que exige algum tipo de explicação teórica.
Cf. também
p. Barash, op. cit., que chega a descobrir 'virus altruis~icos' (página 77), c
R. Trivers, 'The evolution of reciprocai altruism', Q. Re~·. Biol., 46, 19il.

Embora a moralidade atual tenha evoluído por seieção. essa evolução nao ocorreu graças
a uma permissão para fazer experiências. mas. ao contrário. graças a estritas restrições
que impossibilitavam alterações do conjunto do sistema e só mostravam tolerância pelo
transgressor de normas aceitas - 1alvez um novo pioneiro- desde que assumisse os ris~
ccs de sua ação e tivesse feito jus a essa permissão pela estrita observância da maior parte
das normas, única atitude capaz de assegurar o respeito que legitimava a experimentaçao
em determinado rumo. A extrema supersriçao de que a ordem social é criada pelo gover~
no não passa. obviamente, de uma manifestação flagrante do erro construtivistico.
49Ver minha conferência sobre 'Rechtsordnung und Handeln$0rdnung' em Zur Einheit
der Rechts -_und Staatswissenschaften. org. E. Streissler (Karlsruhe, 1967), reeditado
em meus Freiburger Studien (Tübingen, 1969).50A.idéia coincide. evidentemente, com o que Karl Popper chama de •engenharia social
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As normas que aprendemos a obsen.-ar são fruto de evolução cultural.
Podemos empenhar-nos em aperfeiçoar o sistema de normas no intuito
de resolver seus conflitos internos ou conciliá~los com as nossas emoções. Mas nem o instinto nem a innrição nos autorizam a rejeitar uma
e.'rigência do código moral vigente, e só um esforço responsável para
avaliá-la como parte do sistema de outras exigências. pode dar legitimidade moral à inftação de. determinada norma.
Não existe, contudo, no que diz respeito à sociedade vigente, uma
'bondade naturaF, visto que, com base em seus instintos inatos, o homem jamaís poderia ter construído a civilização de que depende hoje a
sobrevivência da humanidade. Para s..'"T capaz disso, teve de abandonar
muitos sentimentos que eram bons para a pequena horda e se sujeitar a
sacrifícios que odeia, mas que são exigidos pela disciplina da liberdade.
A sociedade abstrata funda-se em normas aprendidas, não na busca de
fins comuns desejáveis e concretos, e o que mais favorecerá à comunidade será não o desejo de fazer o bem a pessoas conhecidas, mas unicamente a observância de suas normas abstratas e aparentemente desprovidas de finalidade. No entanto, i&-<o traz pouca satisfação aos nossos
sentimentos profundamente arraigados, ou só a traz na medida em que
nos propicia a estima de nossos semelhantes"·

Evolução, tradição e progresso
E•itei cuidadosamente, até o momento, identificar evolução com progresso, mas quando se evidencia que foi o desenvolvimento de uma tradição o que tornou possível a civilização, podemos pelo menos afirmar
que a evolução espontânea é uma coudição necessária, se. não suficiente, do progresso. E embora gere também, écóbvio, muita coisa que não
previmos e que não nos agrada quando a vemos, ela propicia a um número crescente de pessoas aquilo-por que-mais-se~penharam. Nem
sempre o progresso nos agrada, porquanto novas pOssibilidades acarretam invariavelmente uma novadisciplina. O homemfoidviliiado muito a contragosto. Foi o preçoque-tevede pagar para,poder criar um
maíor número de filbos. Desagrad311Hlo8,
pai:tiCiilar, as disciplinas
econõmicas, e os economistas são muitas vezes acuSados de superestimar a importãncia dos aspectos_ econômicos do processo. As normas in-

em

5-&Se a preservaçao da presente ordem da economia de mercado dependesse hoje. como de
fa!o o sustenta a obra de Daniel Bell e Irving Kristol (orgs.), Capitalism Totkzy (Nova Iorque. 1970), da compreensão racional pelo povo de que certas normas slo indisperlsaveis à
manutençao da divisâo social do trabalho, ela lalvez estivesse com os seus dias contados.
Serâ sempre apenas uma pequena parcela da população que se daní a esse trabalho. e as
únicas pessoas que poderiam ensinar o povo, os intelectuais que escrevem e dão aulas para o grande público, certamente raras vezes pnxuram fazê..lo.
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dispensáveis à sociedade livre exigem de nós muita coisa desagradável,
como sofrer a concorrência dos demais, vê-los enriquecer mais do que
nós, etc., etc. Há um equívoco. porém, na alegação de que os economistas querem que tudo esteja a serviço de metas económicas. Estritamente falando, nenhum objetivo final é económico e as pretensas metas
econômicas a que visamos são, no máximo, metas intermediárias que
nos dizem como servir aos outros para fins que, em última análise, são
não económicos~~. É a disciplina do mercado que nos obriga a calcular,
isto é, a assumir responsabilidade pelos meios que utilizamos na busca
de nossos fins.
Lamentavelmente, a utilidade social não se distribui segundo qualquer princípio de jus riça - o que só poderia ocorrer se uma autoridade
atribuísse tarefas específicas aos vários indivíduos, recompensando-os
por sua diligência e exatidão no cumprimento de ordens, mas privandoos, ao mesmo tempo, do uso do próprio conhecimento com vistas aos
próprios valores. Qualquer tentativa de estabelecer uma correspondência entn! a remuneração dos diferentes serviços e nossa concepção arávica de justiça distributiva destruirá a eficaz utilização do conhecimento individual disperso e o que chamamos de sociedade pluralista.
Não nego que o progresso talvez seja mais rápido do que gostariamos, nem que talvez tivéssemos mais condições de assimilá-lo se fosse
mais lento. Infelizmente, no entanto, o progresso não pode ser dosado
(e tampouco o crescimento econômico!). Tudo que podemos fazer é
criar condições que o favoreçam e esperar então pelo melhor56 • A política pode estimulá~!o ou amortecê-lo, mas ninguém é capaz de prever
com precisão os efeitos dessas medidas; imaginar que se sabe a direção
desejável do progresso parece-me o máximo da presunção. Um progresso conduzido já não seria progresso. Felizmente, a civilização superou a possibilidade do controle coletivo; do contrário, provavelmente a
sufocaríamos.
Posso ouvir desde jâ nossos intelectuais modernos a lançar contra
essa valorização da tradição o rótulo fatal de 'pensamento conservador'. Mas me parece fora de dúvida que as boas tradiçO..-s morais, ao
fortalecerem certos grupos, e não o desígnio intelectual, é que possibilitaram o progresso no passado, assim como o possibilitarão no futuro.
Limitar a evolução à nossa capacidade de previsão equivaleria a deter o
progresso; e é graças à estrutura favorável propiciada por um mercado
~~Ver Lionel C. Robbins, An Essay on rhe Nature and Signi}icance of Economic Science
(Londres, 1932).

56Talvez se deva lamentar que a cultura seja inseparàvel do progresso. mas as mesmas for~
ças que apóiam a cullura também nos conduzem ao progresso. O que se passa na economia ocorre iambém com a cultura em geral: ela não pode pennanecer es!acionária e,
quando estaciona, Jogo entra em declínio.
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livre- que na.:. posso descrever aqui em maior detalhe- que o novo, e
melhor, tem pa;;lbilidade de surgir.

A~ elaboração d.tama, nova~ mo<al para satisfazer a velhos instintos: Marx

Os verdadeit<» líder~en}reos; ftlósofos sociais reacionários são evidentemente tod~os os socialistas.~ De fato, todo o socialismo é~ fruto desse recrudescimento de~ instintos primordiais, ainda que seus teóricos sejain,
em sua~ maioria, sofistiCados demais para se iludir com a idéia de que os
velhos instinto; poderiam ser satisfeitos na grande sociedade por meio
de uma restauraç;to das normas de conduta que governavam o homem
primitivo. Assim, esses reincidentes aliam-se à ala oposta e empenham-

se em compor uma nova moral que atenda aos anseios instintivos.
O total desconhecimento de Karl Marx, em particular, sobre a maneira como normas adequadas de conduta individual induzem a forma-

ção de uma ordem na Grande Sociedade manifesta-se, sobretudo,
quando indagamos o que o levou a falar do 'caos' da produção capitalista. O que o impediu de compreender que a função dos preços é atuar
como sinais, que informam as pessoas sobre o que devem fazer, foi evidentemente sua téoria da mais-valia. Sua busca inútil de uma causa tisica do valor levou-o a conceber os preços como resultantes dos custos do
trabalho, isto é, do que as pessoas tinham feito no passado, e não como
o sinal que as informa sobre o que fazer para ter condições de vender
seus produtos. Em conseqüência, até hoje todo marxista é absolutamente incapaz de compreender aquela ordem autogeradora ou de perceber como uma evolução seletiva que não obedece a lei alguma é capaz
de gerar urna ordem que se auto governa. Além de ser impossível estabelecer uma eficaz divisão social do trabalho por meio de uma direção
central que promova a constante adaptação ao conjunto, em permanente mudança, dos eventos conhecidos por mill!ões de pessoas, todo o
seu esquema peca pela ilusão de que, numa sociedade de homens livres
em que a remuneração oferecida informa todos sobre o que fazer, seria
possível distribuir os produtos segundo certos princípios de justiça.
Mas, se a ilusão da justiça social está fadada a se frustrar cedo ou
tarde", o mais destrutivo principio moral construtivístico é o igualitarismo - pelo qual Karl Marx certamente não pode ser responsabilizado. O igualitarismo é de todo destrutivo n!!o só porque priva os indivíduos dos únicos sinais que lhes permitem escolher o rumo que imprimirão aos seus esforços, mas sobretudo porque acarreta a eliminação do
único incentivo capaz de induzir homens livres a observar quaisquer
,.,Ver particula..rmen!c H. B. Acton, The Morais oj lhe Market (Londres, 1971).
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normas morais: a estima diferenciada de seus semelhantes. Não tenho
tempo para analisar aqui a terrível· confusão que, partindo do pressuposto fundamental de uma sociedade livre- o de que todos devem ser
julgados e tratados pelos demais segundo as mesmas normas (a igualdade perante a lei) - , leva à exigência de que o governo deveria tratar diferentes pessoas de maneira diferenciada com o objetivo de colocá-las
nas mesmas condições materiais. Talvez esta seja, na realidade, a única
norma 'justa' para qualquer sistema socialista, onde o poder de coerção
deve ser usado para determinar tanto a designação para gêneros de at\vidade quanto a distribuição dos rendimentos. Uma distribuição igualitária eliminaria necessariamente toda a base que permite aos inàivíàuos
decidir como devem adaptar-se ao padrão das atividades gera:s, restando apenas as determinações direras da autoridade como fundamento àe
qualquer sistema.
Mas, assim como as concepções morais criam instiluições., também
as instituições criam concepções morais e, na forma vigente de democracia ilímitada, em que o poder de favorecer determinados grupos cria
a necessidade de fazê-lo, o governo é compelido a atender reivindicações cuja satisfação destrói todas as concepções morais. Ao passo que a
realização do socialismo daria lugar à extinção da moral privada, a ne·
cessidade política de satisfazer todas as reivindicações de grupos numerosos acarretará a degeneração e a destruição de todos os principias

morais.
Toda moral se funda na diferente estima de que gozam as pessoas
junro aos seus semelhantes segundo se coníormem aos padrões morais
aceitos. É isso que faz da conduta moral um valor social. Como todas
as normas de conduta vigentes numa sociedade, e cuja observância permite ao indivíduo integrá-la, sua aceitação exige igual aplicação a lO·
dos. Isso implica que os princípios morais são preservados pela discri·
minação entre os que os observam e os que não o fazem, independente·
mente do motivo da infração. A moral pressupõe uma busca de perfei-

ção e o reconhecimento de que n~a busca alguns são mais bem-sucedi·
dos que outros, sem que se procurem explicações, que talvez jamais
cheguemos a encontrar. Os que observam as normas são considerados
melhores no sentido de terem mais valor que aqueles que não o fazem e
a quem, em conseqüência, os primeiros podem não se dispor a admitir
em sua companhia. Sem isso, a moral não persistiria.
Duvido que qualquer regra moral possa ser conservada sem que seus
infratores habituais sejam excluídos da companhia daqueles que a observam- ou mesmo sem que as pessoas proíbam seus filhos de se juntar às pessoas de mau comportamento. É por meio da separação de grupos e dos princípios característicos que regem a admissão em seu seio
que atuam as sanções ao componamento moral. A moralidade dem~
crãtica pode obrigar-nos a presumir que todos se oortarão com honesu-
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dade e decência, até prova em contrário- mas não pode exigir que ponhamos de lado essa disciplina essencial sem destruir nossa convicções
morais.
Em rfras ocasiões, um homem consciencioso e corajoso pode decidir enfrentar a opinião geral, desprezando determinada norma que considera_;errada,desde que demonstre respeito geral pelas normas morais
vigentes com a. es.trita observância das demais, Mas não pode haver desculpa.ou:perdl!o• para o desprezo sistemático de normas morais aceitas
com base na, alegação de que estas não têm justificativa compreensível.
A única base para o julgamento de normas específicas e sua compatibilidade,ou_ c_onflito com a maioria das demais normas de aceitação geraL
É·sem dúvida lamentável que os homens possam tornar-se maus em
decorrência de seu ambiente, mas isso não altera o fato de que são
maus, devendo ser tratados como tais. O pecador arrependido pode
merecer absolvição, mas, enquanto continua a violar as normas morais,
deve merecer menos respeito da sociedade. O crime não é necessariamente fruto da pobreza e o ambiente não o justifica. Há muita gente
pobre mais honesta que muitos ricos, e os princípios morais da classe
média são provavelmente melhores~ em termos geraisJ que os da classe
alta. Do ponto de vista moral, porém, uma pessoa que transgrida as
normas deve ser considerada má, mesmo que não saiba como agir melhor. E o fato de que, na maioria dos casos, as pessoas terão muito que
aprender para serem aceitas num outro grupo constirui uma grande
vantagem. Mesmo o respeito moral tem por base não a intenção, mas a
ação, e assim deve ser.
·

· Numa cultura formada por seleçllo grupal, a imposiçllo do igualitarismo impedirá o prosseguimento da evolução. É evidente que o igualitarismo não é uma concepção majoritária, mas um produto da necessidade, presente nuina democracia ilimitada, de buscar o apoio até mes·
mo dos piores membros da sociedade. E enquanto um dos princípios indispensáveis a uma sociedade livre é ·o de que as pessoas devem ser diferentemente avaliadas segundo a moralidade de sua conduta expressa,
sem se levar em conta as razões, nunca plenamente conhecidas, de suas
falhas, o igualitarismo proclama que ninguém é melhor que ninguém.
O argumento é que ninguém tem culpa de ser como é, cabendo toda a
responsabilidade à •sociedade'. Foi com esse slogan de que 'a culpa não
é sua' que a demagogia da democracia ilimitada, com o auxilio de uma
psicologia cientificista, veio em apoio dos que reivindicavam uma parcela da riqueza de nossa sociedade sem se submeter à disciplina que permite a criação dessa riqueza. Não é concedendo aos que violam o código 'um direito a igual consideração e respeito'" que se mantém a civilização. Tampouco podemos, para preservar nossa sociedade, considerar
'3Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously (Londres. 1977), pãgina 180.
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igualmente legítimas roda5- as crenças morais esposadas com igual convicção, admitindo o direito à luta sangrenta entre famílias. ao infanticidio e até ao roubo, ou cr...:.aisquer outras crenças morais contrárias àquelas em que se baseia o :·uncionamento de nossa sociedade. Um indivíduo se torna membro e :adquire direitos dentro de uma sociedade pela
obediência às suas norr::.as. Concepções contrárias talvez lhe confiram
direitos em outras sociedades, não na nossa. Para a antropologia, talvez todas as culturas ou sistemas morais sejam igualmente bons, mas é
por considerar as demai;; \nfeíiores que preservamos a nossa sociedade.
Nossa civilização prc-gr!de ao fazer a mais plena utilização da infi~i
ta variedade dos memC.ros da espécie humana. evidentemente mawr
que a de quaisquer om:-as espécíes selvagens 59 • obrigadas em geral a se
adaptar a um nicho eco-lógico específico. A cultura gerou uma grande
variedade de nichos culiurais em que grande variedade de dons humanos inatos ou adquirid05 pode ser utilizada. E, para aproveitai o diferenciado conhecimento factual dos indivíduos que habitam os diferentes lugares do mundo, de.-emos permitir que sejam iníormados pelos sinais impessoais do mercado sobre como melhor utilizar esses dons, tanto em benefício próprio quanto no interesse geral.
.
Seria, na verdade, uma trágica ironia da história se o homem~ CUJO
rápido progresso se deveu, acima de tudo, à excepcio_nal variedade de
seus dons individuais, viesse a pôr fim à sua evolução Impondo a todos
um esquema igualitário compulsórío.

A destruição de valores fundamentais por erro cientifico: Freud
Chego finalmente ao qüe, por muitos anos, se tornou cada vez_ mais
uma de minhas principais preocupações e fontes de inquietação: a prooressiva destruição de valores insubstituíveis pelo erro científico"'. Os
;taques não provêm todos do socialismo, ainda que a maioria dos erros
que vou examinar levem a ele, encontran.do apoio em _erros pura~ente
intelectuais cometidos nos campos relacwnados da f1losofia, sociOlogia, direito e psicologia. Nos três primeiros, esses erros resultam quase
59Ver Roger J. Williams, Free and Unequal: The Biologica/ Basis oj Individual Liberty
{University ofTexas Press, P~53), páginas 23 e70; também J. B. S. Hald~, The lnequa·
/ity of Men (Londres, !932), P. B. Medawar, The Uniqueness ojthe Jndrviduai(Londres.
1957), e H. J. Eysenck, The Inequality oj Man (Londres, 1973).
60() problema ceri.ameme foi objero de minhas reflexões por algum ten;po. antes q~e eu

usasse pela primeira vez esta expressão num texto impresso na c~nf:rer~ sobre The
Moral Element in Free Enterprise' (1961), reeditado em meus Stud1es m Phtlosoph)-·, etc.
(Londres e Chicago, 1967), pagina 232.
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todos do cientismo cartesiano e do construtivismo, tal como elaborados
por Auguste Comte<'. O positivismo lógico tem-se empenhado em demonstr.u que todos os valores morais são 'desprovidos de significado',
puramente 'emocionais', desdenhando, assim, por completo a concepção,de que mesmo as reações emocionais selecionadas por evolução
biológica ou cultural podem ser essenciais à coesão. de. uma sociedade
avançlida. A sociologia, do.. conhecimento, oriunda das mesmas fontes,
fez. tenta~ análogas de.· desacreditar todas as concepções morais, alegando·que,seus. adeptos são movidos por interesse.
Devo.confessar que, por mais que devamos ser gratos ao trabalho
descritivfrdos.sociólQgos, para o qual, contudo, talvez os antropólogos
e_'OS\histQti.adures estivessem igualmente qualificados. ainda me parece
que a exiStência de uma disciplina teórica da sociologia tem tão pouca
justificativa quanto a existência de urna disciplina teórica da naturologia, à parte das disciplinas teóricas que tratam de fenômenos naturais
ou sociais. Estou plenamente convencido, no entanto, de que a sociologia do conhecimento, com sua aspiração de que a humanidade evolua
por esforço próprio (crença caracteristicamente reafirmada agora, nesses mesmos termos, pelo behaviorista B. F. Skinner), interpretou de
maneira inteiramente equivocada o processo de evolução do conhecimento. Já procurei antes mostrar nesta obra por que o positivismo jurídico, com sua crença de que toda norma jurídica decorre necessariamente de um ato consciente de legislação e de que todas as concepções
de justiça decorrem· de determinados interesses, está errado tanto do
ponto de •ista conceitua! quanto histórico".
Mas os efeitos mais devastadores, no que diz respeito à cultura, provieram da tentativa feita pelos psiquiatras de curar pessoas por meio da
liberação de seus instintos inatos. Após ter enaltecido antes meus ami. gos vienenses Popper, Lorenz, Gombricb e Bertalanffy, sou agora obrigado a admitir que o positivismo lógico de Carnap e o positivismo jurí. .. _dico.de.Kelsen estão longe de ser o que de pior surgiu dos meios cultu-

-6J.SObfe--ã hiStória do cientismo no século XIX e as concepções relacionadas. a que prefiro
chamar agora. de construtivismo, ver minha obra The Counrer-R~'Oiution of Science.
· Studies in lhe Abuse of Rt!ilSOn (Chicago, !952).

62Ver o CapíruJo 8 do Vol. II desta obra. O contraste entre o positivismo jurídico e sua
antítese, •as teorias clássicas do direito natural'- que, na definição de H. L. A. Hart
(The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, pãgina 182). sustentavam a existência de 'cenos princípios de conduta ainda não descobertos pela raz4o humana a que a lei
feita pelo homem deve conformar-se para ser válida' (o grifo é nosso)-. é na verdade um
dos mais claros exemplos da falsa dicotomia emre 'natural' e 'artificial'. O direito, evidentemente. não é nem um fato inalterável da natureza nem um produto do desígnio intelectual, mas fruto de um processo de evolução em que um sistema de normas se desenvolveu em constante interaçao com uma ordem de ações humanas em permaneme mudança
que na:o se confunde com ele.
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rais de Viena. A desoeito de sua profunda influência na educação, Sigmund Freud tornou:se provavelmente o mais terrível destruidor da cultura. Ainda que na velhice, na obra Civi!isation and its Discontents6J, ele
próprio se mostre bastante perturbado por alguns dos efeitos de seus
ensinamentos, seu objetivo básico, o de anular as repressões cultura!mente adquiridas, liberando os impulsos naturais, dese_ncadeou o mais
fatal ataque ao alicerce de roda a civilização. O movtmento teve seu
apogeu cerca de trinra anos atrás e a geração que se desenvolveu de.sde
então teve uma educação baseada, em grande parte, nas suas teonas.
Desse período, mencionarei uma ú~ica formul_ação, pa~ticularment.e
grosseira, de suas idéias fundamentais, da auto_na de um mfluen.te psiquiatra canadense, mais tarde primeiro secretáno-gera! da Orgamzação
Mundial da Saúde. Em !946, em trabalho elogiado por eminente autoridade jurídica dos Estados Unidos, o falecido Dr. G. B. Chisholm
defendia
a erradicação dos conceitos de certo e errado que têm sido a base
da educação da criança, a substituição da fé nas certezas dos velhos peio pensamento inteligente e racio~al f ..• uma :ez que] a
maioria dos psiquiatras e psicólogos, asstm _como mutt~s outras
pessoas respeitáveis, libertaram-se desses gnlhões morms, sendo
capazes de observar e pensar livremente.
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Em sua opinião, era dever do psiquiatra libertar a espécie humana do
'fardo opressivo do bem e do mal' e dos 'conceitos perversos de certo e
errado', decidindo assim seu futuro imediatQ64.
Hoje estamos colhendo os frutos dessas sementes.. Esses selvagens
não domesticados que dizem estar recusando algo que nunca aprenderam, e até se propõem construir ui?a 'contracultura'_. ~ão o produto necessãrio da educação permissiva, mcapaz de transmi!Ir a carga cultural
e confiante nos instintos naturais, que são os instintos do selvagem .
63Sigmund Freud, Civilisation and its Discontents (Lond;es, 1957), e ~f. Richard La Pi_erre The Freudian Ethic (Nova Iorque, 1959). Se uma pessoa que ded1cou toda a_sua Vlda
a~ estudo da teoria monetária, travou seus combates intelectuais com o marx1sm_o e o
freudismo na Viena da década de 1920 e dedicou-se depois, amadoristicarnente, à P~ICO~o
gia precisasse ainda de alguma prova de que eminentes psicólogos, entre os Q~l~ Slgmund Freud, fossem capazes de proferir completos absurdos sobr~ fenô~enos sociaiS, es·
ta me foi fornecida pela coletânea de alguns ensaios de sua autona. editados por Ernest
Borneman sob o titulo The Psychoana/ysis oj Money (Nova Iorque. 1976), traduçãO de
Die Psychoanalyse des Geldes (Frankfurt, 19?3>.• que tam~m explica em gr~nde pane a
estreita associaçao entre a psicanálise e o soc1ahsmo, especialmente o manasmo.

B. Chisholm, 'The re-establishment of a peace-ti~e sociei_Y', Ps)·chialry, Vol. ~.
1946. Típico das concepções literárias dessa época é tambem um utulo como o da obra ~e
Herbert Read: To Hell wirh Culrure. Democralic Values are New Values (Londres, 194.).
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Não fiquei nem um pouco surpreso quando, segundo noticiou o The Ti-

mes, durante recente conferência internacional, oficiais graduados da
pplícia e outros especialistas na área revelaram que uma proporção considerávef dos terroristas atuais estudaram sociologia ou ciências políticas e da educação". Que podemos esperar de uma geração que cresceu
ne~ses;cinqüenta anos em que o expoente do cenário intelectual inglês
fot uma figura que decJarava publicamente sempre ter sido e. que conti-

nuaria a- s:er: um imor-alísta?
Dev~~os agr~decer que, antes da destruição final da civilização por

esse d1luvw, esteJa ocorrendo uma reviravolta-, precisamente no campo
em que ele teve or:ige_m;._ Três anos atrás, assim se pronunciou o professor Dona!d Campbell, da Universidade Northwestern, em conferência
feita, na qualidade de presidente da Associação Americana de Psicologia, sobre 'Os conflitos entre a Evolução Biológica e a Evolução

Sociar:
se, como afir'?o, há hoje na psicologia o pressuposto básico geral de que os tmpulsos humanos oriundos da evolução biológica
são positivos, constituindo o que de melhor pode haver tanto no
plano individual como no social, e que as tradições morais repressivas e inibitórias são más, então esse pressuposto pode agora, em minha opinião, ser julgado cientificamente falso, com base na perspectiva científica mais ampla, decorrente da consideração conjunta da genética populacional e da evolução do sistema
social ( ... ). A psicologia pode estar contribuindo para minar a
preservação do que talvez sejam sistemas inibitórios sócio-evolucionários extremamente valiosos que ainda não compreendemos
na sua plenitude'<.
E logo adiante acrescentou: 'O recrutamento de intelectuais .para as
áreas de psicologia e psiquiatria talvez esteja favorecendo a seleção de
pessoas especialmente propensas desafiar a óítodõXilf'cultúral'"·
furor despertado por essa 'conferência.. nos permite'avaliar o quanto as
idéias freudianas permanecem profundamente entranhadas na teoria
psicológica contemporânea. O professor Thomas Szasz, da Universida-

a

o

65The Times. 13 de abril de 1918.
66Donald T. Campbell. 'On the conflicts between bio1ogica1 and social evolution". Americon Psychologist. 30 de dezembro de 1975. página 1.120.

•'Ibid.• página 1.121.
68Q American Psychologist de maio de 1975 publicou quarenta pâginas de reações em
sua maioria críticas.. à conferência do professor CampbeU.
.
•
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de de Syracuse. nos ELA•", e o professor H. J. Eysenck, na Inglaterra,
têm realizado salutares ;.;sforços no mesmo sentido-o. Ainda resta, portanto, alguma esperança.
Papéis invertidos

Se nossa ci\"ilização sobreYiver- e só o fará se abandonar esses erros-,
acredito que os homens relembrarão nossa época como um tempo de
superstição, associado sobretudo aos nomes de Karl Marx e Sigmund
Freud. Acredito que os homens descobrirão que as idéias que dominaram o século XX, a de uma economia planejada associada a uma justa
distribuição, a de nos livrarmos de repressões e de princípios morais
convencionais, a da educação permissiva como caminho para a liberdade, e a da substituição do mercado por uma ordenação racional de um
corpo dotado de poderes coercitivos, fundavam-se todas em superstições no sentido estrito da palavra. Uma época de superstição é um tempo em que as pessoas julgam saber mais do que realmente sabem. Nesse
sentido, o século XX sobressai, sem dúvida, como uma era de superstição e a causa é uma superestimação das conquistas científicas- não no
campo dos fenômenos relativamente simples, em que a ciência alcançou, é claro, extraordinário sucesso, mas no dos fenômenos complexos,
em que a aplicação das técnicas que se tinham provado tão úteis no caso
dos fenômenos essencialmente simples se revelou muito enganosa.
Ironicamente, essas superstições são em grande parte fruto do que
herdamos do Século das Luzes, o grande inimigo de tudo que ele via como superstição. Se o Iluminismo descobriu que o papel atribuído no
passado à razão humana na criação inteligente fora demasiado pequeno, estamos descobrindo agora que o papel que nossa era atribui à
construção racional de novas instituições é excessivo. O que a era do racionalismo - e o positivismo moderno- nos ensinou a considerares~
truturas desprovidas de sentido ou significado, produtos de acidente ou
de capricho humano, revela-se muitas vezes a base de nossa capacidade
de pensamento raciona!. O homem não é e nunca será senhor de seu
destino: sua própria razão sempre avança levando-o rumo ao desconhecido e ao imprevisto oru:fe ele aprende novas coisas.
Ao concluir este Epílogo, dou-me conta cada vez mais de que ele deveria ser, antes, um novo começo. Mas não tenho esperança de que isso
venha a ocorrer no meu caso.
69Na obra de Thomas Szasz, além de The M)·th of Mental Illness (Nova Iorque, 1961). ver
particularmente Law, Libere)-' and Psychiatry (Nova Iorque, 1971).
70H. J. Eysenck, Uses and Abuses oj Psychology (Londres, 1953).
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mudanças no, 1: I 19
resposta ao, 1: 13-5, 45
uso do, 11: 9-1!
Amigo-inimigo, princípio, I: 79
n.19; Il: 176
Anarquia, III: 176
Animais, estudos dos, 1: 84-7
e n.7,8
Animismo, 1: Ur-7 e n.44
Antropologia, 1: 20-I e n.32-4,
84-7, !30
Antropomorfismo
conceito de, 1: 4-5; ll:24
equivocas do, 1: 106
interpretação da sociedade, II:
99-100 e n.25
linguagem, 1: Ur-9
pensamento, 1: 36-7
Aposentadoria, Ill: 59-60, 125
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Aprendizado infantil, I: 27 n.44;
vide também Conhecimento
Arbitragem, normas da, ·1:
112-3,.
Arbitrariedade
batalha contra, III: 158
desi&1Jaldade e,.lll:. 108:-9
governo· e., Ir: 7(}-t, 75: n. 75;
lll:40-l
leis e-; III: 107'8
ponto de vista, lU: 143-4
prevenção da, UI: 40-1
significado de, III: lO
Aristocracia, I: 115 n.7; II: 156
Artes cênicas, II: 95-7
Artificialismo, 1: 27 e n.44; II: 75 e
n.75
Assembléia
Governamental, lll: 118-32,
137-8
Legislativa, III: !15-32, 137-8
Assembléias
eletivas, III: 10-5
legislativo ver.s-us governo, III:
118-32, 137-8
poderes das, 111: 9-10, 40-2
problemas das, III: 126
tarefas das, III: 30
vide também Organismos
representativos
Associações de coetâneos, III: 122-4
Atenas, 1: 94-5 e n.22,25; III: 1-4 e
n.4
Atos do Parlamento, I: 143-4 e n.l
Atributos qualitativos/quantitativos,
1: 9-10 e n.12
Autoridade
caráte-r da, 1: 89; III: 127-9, 136
decllnio da, III: 2 n.l
direito derivado da, I: 110-1
exigências da, II: 84, 106-9,
161-3, 170 n.10; III: 133-4
legislativa, 1: 88-9, ISO e n.12,
153-5 n.l9; II: 67, 106-9, 170
n.IO; III: 23-4
limite da, 1: 61
-local, III: 59, 68
submiss!o à, III: 37-9
supremacia da, III: 140
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vide também Determinações

específicas
Avaliação
do governo, 1: 55 n.!6; III: 57
n.lO
dos serviços governamentais, III:
57 n.IO
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Barganha, II: 168; lll: 13-9, 23•,
103-4
Bem-estar
benefi.cios do, II: 132-3 e n.7
economia do, lll: 169 n.35
geral, ll: 1-33
governo do, ll: 123-8; III: 13-4
principio do, II: 79
reivindicação ao, II: 123-8
responsabilidade pelo~ II: 99
do trabalho, li!: 86-7
Benefícios, lll: 10-5, 87-8, 140, 174
n.42
Bens coletivos e interesse geral, II:
1-33
Bens móveis, I: 128
Benthamismo, I: 20, 55, ISO; II:
18-22 e n.15, U-5 n.23
Bildungen (estruturas espontâneas),
l!l: 16 n.26
Biologia
evolução e, I: 11, 19-24 e
n.33, 38; II: 23; III: 162 n.l7
hereditariedade e, III: 179 n.52
valores humanos e, III:.159-68
Burocracia, II: 16a-l; III: 79 n.5,

ISO
Cã!culo, 1: 11 n.14; III: 67 n.21,
169 n.3S
Candidatos, treinamento dos, III:
122-4
Capitalismo
conceito de, 1: 6-7, 64 n.9, 75-6
deficiências do, II: 162
investimentos e, III: 75
jesuitas e, II: 93 n.IS
lucro e perda, II: 145-6, 172
origens do, III: 176-7
terminologia do, 1: 69
vide fll!'lbém Economia/ordem

~-untos

de mercado
Carolina do None. Constituição da,
I: 6!•
Cartéis, III: 90-1
Cartesianismo
aspectos do, I: 12~5, 19-21, 29,
31
cientismo, III: 185-6
construüvismo e, I: 4; III: 185-6
interpretação do, I: 3 n.3, 6--7
ponto de vista, III: 162 n.l7,
185-6
racionalismo e, 1: 3-6 e n.3; III:
162n.17
teses do, I: 3-6
vontade e, II: 14 n.9
Catalaxia
jogo da, !!: 89-92 e n.IO, 139-44
ordem espontânea e, II: 129-57
ordem de mercado ou, II: 129-57
ponto de vis>.a da, lll: 79-80
significado da, II: 130..1
teoria econõmica e. III: 7.3-4
Cato 's Letters, m: 11 n.l7' 24
Causa e efeito, 1: 14-S, 92
Certeza e incerteza, II: 48, 79 e *,
147-9
Certificação, lll: 66-8
Chantagem, UI: 14, 36, 61, 108
Cibernética, 1: 38 n.7; lll: 167
Ciência
aspiração da, li: 63 e n-55
biológica, 1: 11, 19-24 e n-33; 11:
23-4; III: 162 n.17
cartesiana. III: 185-6
da catalaxia, II: 130-1
conhecimento factual e, I: 1-2 e
n.l, 10-2
conquistas da, III: 189
contribuição da, 1: 71
decisão pell!, II: 58-9 e n.40
e-rro da, III: 185-9
F"!Sie&, 1: 38-42, 46
normativa, II: 6i-4, 76
Social, 1: 16-9 e n.l9; lll: 165
n.26
Civilizaçao
benefícios da, I: 10, 63; II: 86,
134-5
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direito na, I: 93-9
evoluç.ão da, l!l: 158
fundame-ntos da, lll: 136
grega, I: 94-5 e n.22,25, 109-iO;
11: 135
ocidental
democracia na, I: XLI;
vide também Democracia
desvantagens da, I:
XXXIX-XL
liberdade na, 1: 53~5 e n.ll

normas da conduta na, I: 95 e
n.25
panorama da, II: 161
racionalismo na, I: 64 e n.9
progresso da, III: 186
romana. I: 95-6 e n.25-6, 154-5
sobrevivência da, Ill: 189
Coalizões e grupos de pressão, III:
15-9
Coerção
aparato de, H: 6, 150
através do monopólio de
serviços. Iii: 50-1
governamental, II: 133-4, 150,
177-9
Grande Sociedade e, 11: 170
importância da, lll: 45-7
justificada, lll: 105, 117, 140,
145
liberdade e, !: 63; II: l
normas abstratas e, II: 177
ordem espontânea e, 1: 63; II: 72
permissão para, II: 1
poder de, III: 6-8
sociedade nomocrática e. II: 32
tributação e, III: 45•
uso àa, 1!!: 136
Coerência, !: 122-3, 124 n.l6; II:
26-30, so. 53-4, 73
Coletivismo, !!1: 47-SO, 93-8, 174
n.42
Colônias inglesas na América, lll:
25
Comércio, II: 131-5 e n.12
base no, 1: 47
equilibrio do, 1: 70-1
escambo e, !: 94; II: 131-5, 144
na Inglaterra, 1: 72
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restrições ao, III: 91-3
vantagens do, II: 131-5, 144

Common law
caso!. I: I 00
desenvolvimento do, 1: 95
juízes, 1: 100
justiÇ;t e, 11: 43-S, H'h"··'*l
poder d0, l: 144 ec n.J
sugremacia do, I: 95-9, e
n.2$,32, 135-6, 143,.5
tradição evolucionista do, II: 20
n.lS
Complexidade, 1: 52-3, 67, 70-2,
75-6
Comportamento
adaptação, III: 179 n.53
animal, l: 84-7 e n.7
conveniência do, II: 55 e n.28
escolha e, 1: 13-5 e n.l6, 63-4,
66-7; 1!: 9-11, 156-7
espécies de, I: 36 e n.4; III: !79
n.52
estudo do, I: 13-4, 84-8 e n.8
função do, 11: 60 n.25
do grupo, II: 163-5
justo, 11: 36 n.2, 43, 163-4 e n.7
lei e, 1: 45-6
moralidaáe e, I: 85-6 e n.8
normas e, I: 45-8, ·s8-91; ll: 36 e
n.2, 57; vide também
Conduta justa, normas de
ordem e, II: 61-2 e n.SI
organização do, III: 164 n.23
padrões de, III: 165 n.25
ponto de vista do, lll: 80-I,
168 n.35
racionalismo e, lll: 80-1
vide também Justiça/injustiça;
Vontade
Compra e venda, II: 144
Computadores, I: 11 n.l4; III: 68
n.21
Comunicação
aspectos da, II: 25
controle da, III: 61
direito e, I: 89 n.16, 133-7
educaçllo e, III: 64-6
linguagem da, I: 15-6 e n.17; II:
13-6, 62
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monopólio da, III: 153-5
processo de, I: 88-90, 115-6;
III: 74-82 e n.7
radiodifusão e, III: !53
terminologia na, II: 13c6 e n.9-IO
Comunismo, 1: 571 n·.23"; li: 71, 107
Concorrência, II: 92-4 e n.l6; III:
69-82, 87-8
Conduta
formas de, 1: 112 e n.S
jogo económico e, II: 89-92
justa e injusta, II: 35-8, 40-8,
89-92; vide também Conduta
justa, normas de
limitação da, I: 1!7-8
normas de, I: 95 e n.25, 121
orientação da, III: 165 n.25,
169-73
Conduta justa. nonnas de
aperfeiçoamento das, II: 26-30
aplicação das, 1: 82; II: 36, 110
bases das, II: 122
coerção e, III: 117
concordância quanto a, II: 16-8
conflitos e, I: 122
conhecimento das, I: 92
critica das, II: 26-30
definição das, I: 145, 158; II:

35-6
demanda por, II: 126-7
desenvolvimento das, I: 15
elemento e; !: <15-8
estratificação das, III: 169-71
estudos das, I: XLI!I-XLIV,

153-5 e n.l9
expectativas e, I: 123-8
finanças e, I: I59-60
formulação, I: 82-3
função das, II: 8, 18-26, 46
Grande Sociedade e, II: 104-5
importância das, II: 38-40; III:
165 n.2S
injustas, II: 40-8
mudanças nas, I: 104-6; III: 171
necessidades das, III: 178-82
negativas, II: 43-52, 68-9; III:
I35-7
objetivos, 1: 126
organização e, I: 153-7; II: 58-9

207

Índice de assuntos

e n.40
preferência por, II: 1-6
propósitos das, 1: 93, 130-3, 148
proteção e, 11: 38-52, 146-7
separação de poderes e, III:
111-5
substituição das, II: 161-2
uso das, III: 45•
Configurações, 1: 30, 35-9 e n.4,42
Conhecimento
aquisição de, lll: 80 e n.7
busca pela criança, I: 27 n.44
causa e efeito do, I: 92
experiência e, I: 13-4

factual, ciência e, I: 1-2 e n.l,
10-2, 128-30
falta de, II: 49
limitações do, 1: 6-10
normas de conduta e, I: 92
ordem atravês do, 1: 43-4
sociolólrico, III: 185-6
tecnoló'&ico, H: 142 n.l5; IIi: 85
uso do, I: ·51; 1!: 2, 9 e n.7, 149
n.l7; 1!1: 80 n.7
utilitarismo e, H: 22-3
Consciência, 1: XXXIX, 13-4 e
n.l5; II: 99
Constituição/Constitucionalismo
da Carolina ào Norte, l: 61•
código do, I: 150 n.l3
construção do, III: ll1
de Creta, 1: 109
declínio do, III: 3
definição, I: XXXIX-XL e n.2
democracia e, 1: 94-5 e n.23;
III: 111-32
direito da, I: XXXIX-XLIII e
n.2, 154-5 n.l9, 157-9 e n.24;
III: V
fundaáores da, Ill: 105-8
na Inglaterra, 1: 149; III:
24-5 e n.S
liberdade e, 1: XXXIX-XL e
n.l,2; Ill: V; 107
modelo de, III: 111-32
Nona Emenda, Ill: 116-7
objetivo do, lll: 40-1
poderes de emergência da, III:
129-31

poderes financeiros e, III: 131-2
princípios básicos da, III: II 5-7
propósito da, III: !17
tradição na, III: 113-5
tribunais e, III: 126-7
valor de um modelo de, III:
!13-5
Construtivismo
abordagem do, l: 84; 11: 74
cartesian~. 1: 4; lll: 185-ó
direito e, I: 137
erro do, 1: 9-10
evoiução e, I: 1-3
persistência do, 1: 24-6
preconceito e, II: 172 e n.13
racionalista, i: XLIV-XLVI, 1-3,
9-12, 29-34, 109-10, 135-ó;
!1: 32-3
revolta contra a razão, I: 3 i -4
solidariedade e, I: 129-30; 11: 134

n.9
superstição quanto à soberania,
lll: 37-9
termo, I: 26-7
utilitarismo e, II: 18-26
Convenção, I: 82 n.3, 85-7 e n.S
Correios, lll: 61 e n.15
C9smos. Vide Kosmos
Costumes
aplicaçdo dos, II: 42-3 e n.7
desenvolvimento espontâneo, 1:
!16-7
direito emanado dos, I: 99-102;
II: 63 n.54
grupais, 1: 13-4 e n.l5, 84-5
Creta, constituição de, I: 109
Cultura
evolução da, lll: 160-6, 170-3 e
n.37
importância da, III: 164 n.23
progresso e, Ill: 181 n.56
Curva de transformação, II:
142-3
Custos marginais, II: 142; III:
70-2, 74-8, 94-6
Darwinismo, I: 11, 21-2 e n.33;
Ill: 162 n.l7
Decisões judiciais, 1: 102

<;ii. ...
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Declaração Universal dos Direitos
Humanos, 11: 124-8 e n.~S
Declarações de direitos, III: H6
O;lmanda e oferta, l: 70; !!: 140-1,
i44-6;<ill: 85-%, 95-8
Demarquia ou democracia, !H:
42-4, 66-7

Democracia.
atenieP..se,, !.:

94-$·

e n·.22,25;

lll: !,.4 e n.4
barganha e, II: !68; lll: !3-9,
23•, 10!-4
conceito de, 1: XXXIX-XL e n.3condições para, !H: 23-44
constituição, l: 94-5 e n.23; !li:
111-32
contemporânea. H!: 1-22
decadência da, lll: 4-5, 35-7,
150
defesa da, II!: 7 n.l4
demarquia ou, lU: 42-4, 66-7
ideal de, l!l: 6-lO, !03·9
ilimitada, lll: 143-5, 150-l, 184
maioria, l: 160-2; 11: 8, !67;
III: 1-22
ocidental, I: XLI
perigos da, III: 7 n.JS
poder na, III: 23-44
preservação da, III: 139
procedimentos da, III: 143-5
representativa, Ul: 10-5
respeito pela, III: 2 n.l
significado de, II: 68 e n.62;
III: 6-7, 66-7, 143
termo, III: 133-4 n.t
totalitária, lll: 6
uso da, III: 7 n.l4
Descontentamento, 1: 168-9; II: 109
Desigualdade. V'ule Igualdade
Determinações esp<cif'!C8S
autoritárias, II: !61-3, 170 n.IO
cumprimento de, l: 113-4
desordem e, 11: 152-3
do legislador, I: 101-2, l53-S
n.l9; II: 57 e n.35
normas e, I: 101-2; II: 13-6
organizaçlo por, 1: 5()..5
primitivas, I: 88-9
Direito

abstrato, 1: 99-102
administrativo, I: 158 n.22
160-4; lll: 25-9, 145
dos advogados (lawyer's /aw), 1:
74, 109-10, 146-7, 148 n.7;
III: 32
na Alemanha, 1: 159 e n.24
II: 45 n.ll, 54 n.27
aplicação do, 1: 146-8
atributos do, 11: 41-2 e n.6
autoridade derivada do, I: 110-l
caso judicial, l: 102
civil, I: 95-6
clássico e tradicional, I: 94-9
código de, 1: 93 e n.20
coerência~ I: 122-3, 124 n.l6
conceito· construtivista do, I: 137
constitucional, 1: XXXI:X-XL!ll
e n.2, 154-5 n.19, 157-9 e
n.24; III: V
consuetudinário, 1: 99-102; II: 63
n.54; vide tamMm Common

/aw
decretos e, III: 3
definição do, Ill: ll S
derivado da autoridade, !: 110-1
desenvolvimento do, I: 93-9, 123
n.l4; II: 51
divino, II: 74 e n.74
empresarial, IJI: 120-1
essência do, 1: 122-3 e n.l4
estado de, U: 64 e n.56
evolução do, I: 19-24, 84-5;
li: 76
de familia, II: 43-4
fonte do, I: 106
função do; I:-104-6; II: 44 n.9
fundamental, 1: 82 e n.3
fundamento do, I: 118 n.l2; II:
46 n.l3
geral, II: 40-1 e n.S
na Grécia antiga, I: 94-5 e
n.22,25, 109-10
na Idade Média, I: 53-4 e n.l3,
96-7
identif'u:ação do, I: 153-7, 155
n.l9
internacional, II: 77-8
interpretaçao do, I: 53-4
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juízes e, 1: Hl0-2, 109-!7, 137-40;
II: 64-5, 71 n.70
justiça e, II: 35-40; !li: 41-2
legislação e, 1: 81-4, 95 n.25,
102-4, 143-69
legisladores e, lli: 33
liberdade e,!: 53-5 e n.13,15-7,
109-41; II: 106-9
material e formal, II: 40-2 e
n.5,6
moderno, I: 75-9
moral e, II: 43 e n.9, 71-4
nacional, I: 83 n.3
natural
artificial, IIi: 186 n.62
conceito de, I: 19, 97
direito divino e, II: 74 e n.74
fundamental, li: 50-1
justiça do, II: 35-7
ordens espontâneas, 1: 41-2
ponderação no, !: 116 n.8
positivismo juridico e, I: 17
n.20; 11: 74-6; lll: 186 n.62
propriedade e, I: 101 n.34;
1!: 41-5, 48 n.l8
significado do, I: !6-9; II:
. 75 e n.75
teoria do, 11: 74-8
termo, 1: 17n.20, 18, 19
n.2S-6
norma e, I: 147 e n.7-8; !I:
18-30, 35-6, 61-4, 107; 111: 30,
138-40
objetivo do, l: 114; Ill: 91-2
origem do, !I: 42 n. 7
papel do, 1: 79
penal, 1: 154-5; li: 38
do positivismo. Vide Positivismo
juridico
privado
aplicaçllo do, 11: 38-40
bases do, 11: 35
deslocamento do, 11: 108
influência positivista sobre o,
11: 58-60
nomos, II: 35
e público, I: 144 n.2, 147 n.6,
153-7 e n.l9, 165-7
sistemas de, I: 102 n.35; II: 50

propósito do, 1: 130-3; 11:
35"; III: 33
propriedade e, 1: 101 n.34, 125-6
e n.22-5; II: 48 n.l8
proteção pelo, 1: 54 n.l1
público
agentes do, II: !08-9
aplicação do, II: 39,47
constitucional, 1: 157-9
influência sobre o, II: 58-9
normas dependentes de fins
do, II: 35
organismos do, I: 160-2
e privado, 1: 144 n.2, 147 n.6,
153-7 e n.l9, 165-7
subordinaça.o e, I: 154; II:
38-9, 108 e n.37, 161-2
ramos do, 1: 147-8 n.7
razllo e, 1: 18-9; III: 30 n.8
recursos e, I: 85-6, 143•
resulta.J.te da evolução, I: 102-4,

111
romano, !: 94-6 e n.25-6, 154·5
significado do, 1: 143". 147 n.6,
!53-4; li: 56, 57 n.35, 59-60,
64, 66, 71; III: !05-6
sistemas de normas do, II: 38-9

e n.3,4
soberania e, 1: 95 n.25; 11: n-8
'socialização' do, 1: 166-7; 11: ·
107-8 e n.34
teoria do, II: 61-71 e n.54-S
termo, I: 69
tradição do, 1: 19-21, 94-9
vontade dos homens, I: 5 e n.6,
94-S; II: 13-4 e n.9
vide também Normas
Direitos
básicos, Ill: 116-7
civis, II: 124--6
definiçllo de, II: 35•
erro e, I: 39 n.9, 81-2 e •,n.2
humanos, II: 123-8; lll: 174 n.42
negativos/positivos, II: 123-5
Discriminação, II: 168; lll: 86-90,
108-9
Dispêndios, III: 55·8~e n.!O, 131-2;
vide também Fmanças
Disposição, 1: 29-30; 11: 14-5 e n.10

I
I
I

Direito, legislaçao e liberdade

2/0

Distribuição
governamental, II: 87
Grande Sociedade e, II: 106-7
jll!Wçá da, I: XLI, 126-7;
11: XII, 79-122
mercantil, 11: 91 e n.!2, 106-9,
113-4
princlpios·de,, n:. 48l n•.l91
renda\ e,, II:: 101'-9>, 13.8\, J:S4>.6 e

n•23:-4',, 1Jill1.
riqueza e,, 11:: Ull'i•. t38', tS4i

n;23:;, I~ n.24'..

L~<

llk 59-60

· tolerAnclll. da,, 11:. 8;7!-8:
Ditadura, 1:· 107'41;: ll:: 7~ e n.7(}, 84.
176; III: !3<4! n.l
Dom1nios, 1: 123-8;- ll:: 40-8 e n.9-,
146-7

Economia, II: 130e n.l, 13S e n.l2
do bem-.ar, lll: 1611 n.lS
direito lll<Jdem<> e, 1: 75-9
Escola Austriaca e, 1: 20-1
fmalidades da; III: 73-4
normas costumeiras, rn: 171-3
politica e, III: 85-8
técnica da, 1: 132-3
teoria da, II: 136-7 e n.l3
Economia/ordem de mercado
alheamento à, UI: 175-80
alteraçllo na, lll: 98
ameaça à, III: 93-8
barganha na. UI: 12-9,
103-4
' '
bens coletivos na, III: 47-SO
capitalismo. J'"Jde Capitalismo
COII(X)rrencia na, ll: 92-4 e n.16;

u•, :

III: fi9;82, 87-8

decllDlo ria, H: 160-1
desenvolvimento da, lnd77-$%
destruiçao c~ao n: 168-9; m: ·tn
distnõuiçlo na, ll: 91 e n.l2,
106-9, 113-4
educaç~o

e,

m: 64-6

escotba, 1: 14 e n.16, 63, 66-7;
II: 9-11, 1S6
funcionamento da, II: 90-1
governo e, Ill: 69-101
interdependência do homem na,
II: 135-7

intervenção na, 1: 53
'justiça social' e. II: 86-8
lema da, III: 142 n.6
mecanismo da, II: 115-6, 136
meios e fms da, II: 89-92, 115,
129-37
mêritos na, II: 89•92, 115
modus operandi da, II: 162
natureza da, II: 129-31
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queixas acerca da, II: 79-122
recursos da, lU: 147-9
xemuneraçllo na, II: 94-8,
139-44; vide também Salãrios
rendimentos na, li: 95-7, 165-8
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